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 ھ۲۰۰۸ - ھ۹

 ةيذاثلا ةمدطلا

 ھ۲۰۰۹ - ےھ ۰

 ةيبرعلا رصم ةيروهمجب عاديإلا مقر

 مر 0 0

 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملاب مالعإلا ةرازوب حسفلا مقر

 یسک

 ةرفهاقلا - سمش نبع نکاسم - يدمحملا يدهلا عراش -۸۱

 ةيبرعلارصم ةيروهمج

 ٣۸۳۲٣۳ ۲/١٠٢۲۷ ۔ ۱۸۸۱۸۳٣٣٣ / ٠۰٢۲ :لومحم

 ۰۰۲ / ۲۹۸۷۱۳۷۷ :سكافيلت

Dar.alestkama @ hotmail.com —~Dar.alestkama @yahoo.com 

Dar.alestkama @ gmail.com 
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 م2آ

 تے جم تی 8 ںیہ راہ تك يي عدم و نم یم 58 كد رام ےس کب تجول وع

 مسح ےسس س یسک ےسس



 ممدشملا

 م 2 و تر 7 ت ۰ س 7 رم

 ن والا ةعبطلا) تدفن نا قفوو هللا رسی لضفو هللا نم ةمعنبف

 . موسوملا يباتك

 3 ره ۔ے ري هله 7 ت سه هش

 ( ةينوقيبلا ةموظنملا ىلع ةيضرلا تاقيلعتلا »

 ےس
 ےس
UE0 2 ° ر 4 -7 ار وس تو وت نر تم 1  

 ملعلا ةبلط ةوخإلا ةجاح مث ءارخاَو الوأ هلل لضفلاو «ريسي نمز ىف

 ةكراَبَملا ةموظنَمْلا هذّهو ليصألا ٌنفلا اذه َةّيوَهَأ عم ٌُبَساَنَتِي حرش ىلإ
 ںی ےہ

 "ںی ےس 0

 ةوخإلا ّيَلِإ بِغَرَو ةخسُن ثهتناق ٍةَدِع ِنادلُبَو ىتش َنِكاَمَأ ْنِم هيلع اوتفاهتف و.
 ةَحِلُعلا ٍةَجاَسْلِل ؛ئَرْخَأ هرم هعِبَط َةداَعِإ -هللا مهقفو- رضمب ةَماَقیُسالا راد يف

 تن يتلا ا يِف تّرظنَو كلذ كلمات وع لالا

 .طقف (عضاوَم ةَئالَل) اَهُددَعَو ةریسَی يهو «تلدعف ةملكلا اًهيِف



 بمدقملا

or 

 ا

 ھ2 20 یک یب و ۹ و هے ر 1 7ء اپ

 كرابي نآو ءٰیلوالا لبق ةّرخآلا يف باتكلا اذهب ينعفَی نأ لاسآ هلل
 مم ه و دعم ۲ 2 م 7

 .بیجم عیمس هنإ هيلع ناع نميف

 .ملسَو هبحصَو ِهِلآَو ٍدَّمحُم اين ىلع هللا ٰیلصو

 بتكو

 يراخبلا میحرلا دبع نب هللا دبع

 -هل ہللا ناك-

 ةئوبتلا ةنيدملا

 (ها ٤١١ نابعش ۳ ۰) ةعمحلا



 ةينوقيبلا ةموظنملا صن ب 56

 3 2 7 - 9 ےک 2 56

 ےیل ءا او ما يلا ادب01 )

 ع
 6 4 22 2 2 ت و
 2ر نجس رسی 2 الی تس د محم

 يو ا فسق یا

 ديس یت حس ےک

 لک ا ا

E ERR 0ن 
 ٥ ۶ی ۔ هلام 5 5 5

 هلثم عطا لدع یو اھت جج



 ىلع ةيضرلا تاقيلعتلا 6

E ECE ETOناك  

EEC Eٹری سا  

E EE EE E 

 شک ُماَسَقَأ و ْهَوَفِيِعَّضلاَوْهَن
 عو جا یا فيا خال

 عوطقملاوُمعباتلاقو

 نيوتيلا لیلا دنمسسشمْلاَو (۸)

 ْنِبَيْمَلَو ٰیفطصْلا ٰیّتَح ےیواَر

 لک راز لک غنا

 لے تئلاف ٰینطسٌملل ةداتلإ

E) 

 ٰیسَتَفْلا يناَبنأفاوامأ لغم

 ئات اة اا ١

e E E E 

  Q0ان رانيا یز ير
 0 ھ8020 جوق ° ° ۔ و 2ک 7
 هئالث ام قوفيورمروهشم



 ني ّيينوقيبلا تموظنملا

 تجھ سم 3

 ْمَسيْولاَرويِفاَمعَهْبُمو

 E EE E نئ اف

 E نين قولا ا

 ْنِمَباَحْضَألا ئئىَنإ هيف َضَأاَمَو )۱١(
 8 وب هع 26ه ه + +8

 نكز فوقوموهف لسعفولوسق
٥ 

 و 2 ػ7 6 7 2
 طقس ٌبلاَحص لاه ِملَسْرَمَو(15)

 یش ںی

0 

 طَقَق وار ئَوَراَم ٌبيِرغ لق

 ا تاق ف۵

 لاَصؤألا ُمِعَقسم ا تسسن

 ناتسُنا  ی طقاّتسلا لقسممْلاَو (۱۸)

 ناگ ےن ےس EE ےک

 أَو خيش لل طاق إلا لوألا (۱۹)

 ےک ا فو 089۰۰
 ناو ن4 هقوسف نسمع لقنسی

 تی يہ فل ال ےل 5
 5 IT ۔ ھک 2 ع هع



 ىلع ّتيضرلا تاقيلعتلا 6 ر

 2پ 0 ہو ٠ طظ 7

 الملاويهِفةقث فلاخپ امر )٦٢(
 وع

 2 2 ہے ےک ہہ ھو 2 چ

 الت ِنامسسق بولقملاو ذاشلاف

 ا ٥

 مشسقواربا وار لا]ڈ۸صإ )٢(

 بٹ" ريفا ھی 2 نام ا
 هم اسم ا اپی لاو

۰ 
 ےہ

 یے ےہ هع

 خاور ٰیسلع رصقوا عمجوأ

 ے هع
 ۔ 2 ع 3

 افخوآ ضو مغةلعيباَمو(؟8)
A طل 

 مو ھ٥

 0 ےہ زل هد
 نت موارن ٍفالتخاودو )۲١(

 و
 2 5 ۔ےس ٥ ۶ 21 و

 » ےس چ

 ۳۴ م

EE EEE یک EA 

 ت ر ا ےہ

 ٥ 7 27 3 و تے مج

 ه ضا نص نیرسق لك ئورامو (۷)

 ان
 < دعس < و

 هختناَو اقح هفرعاف جبرم

 ےہ
 0 2 2 or هللا پہر

 ۴ ۱ وا ۶ 1 ا م )۸)

 ٥ 5 ر ا و

 ں ےک ہل ےک تے ےک



 عش ےس ELE كملت ٥۵

 طض حت كا تيفو

 ادغواروبدز قلا رز كنملاو )٠٣(

 ا ديجي ۓےتئس

 ہَرسَْنا ےب دِحاَواَمُةَكوُرْتَم )١۱(

 ۶ے وسجل ےکٹج"

 غوص تلا قلا تلا 9

 ِنوثكَملا رسَمْؤَجْلاَک ت تاد قو( )٣(

 ا ےہ
 ثتأ عزاب ني ِالثلا قو( ۴9

 ہر 20 ۰ ت »7 0 ٥ و 2 ےک

 1 ادي ۰ و 5

04 2 



56 

 2ه 7 9 ۱ وت ےن 5 و مام ھر مہ ا یہ ھر
 رو رس نم هللاب دوعبو «هرهعتسو «ةييعتسو «هدمحب «هلل كيحيلا نإ

 يداه الف للضي نَمَو «هل لضم الف هللا ودھَی نَم ءانِلاَمعَأ تاس نمو انِسفنأ 29 3 و ٥ رےہ وین 92917 9ر 05 ت ر۴ ےس ےہ سس ۶
5 

 2 4 ےو

 ہدبع ادمحم نأ دّهشَأَو «هل كيرش ال هدحو هللا الإ إ ال نا دهشاو «هل

 7 کر ےس وم E ۔ھ 7 رو یک ےس ہہر ےہ رو ص ص ع ےے چک ےس ےہ

 امهنم ٹہو اهجوز اهنم قلخو ودونو سفن نم ھقلخ ىلا کب أوقتأ سانلا اماني
 ۲ جے ر ص ےس ےس

 Cn ےس ِٰ 4 اقر کیک ناک دل
 مس

 .(١٠؟ :نارمع لآ) (۱)

 ١(. :ءاسنلا) (؟)

 .(۷۰ :بازحألا) (۳)



 ہر تينوقيبلا ۃموظنملا

 هيف لالا ال یت اًمولظ قلخ ناسنإلا» ذا حلا رهطملا عرشلا 5

 لوزي لَّصفُم ملع ىلإ اًمئاد حاتحيف ٌرّشلا نم هاوهي ام ئلإ هليمو «ملعلا مدع

 ِهئاَطَعِإَو ِهكْرَتَو ِهلْعِفَو ءهِبْضَعَو ہاضِرَو ِهْضْعْبَو هتبحَم يف ِلَدَعو .هلهج هب

 .هملظ فانی ِلْذَع ىلإ هيف ٌحاتحي ةلمعيو ُهلوقی ام لكو (ِهِعْنَمَو

 َنِم هيف ناك ًالإو ءلّصفملا ٍلْدَعلاو لّصفملا معلب هيلع هللا َّنِمَيْمَلْنِإف

 .«ميقتسملا طارّصلا نع هب حري اَم ملظلاَو لُهَجلا

 م نبا مالسإلا خيش ُهَلاَق

 2 3 تر 3 2 0 ےک و

 باتكلا ملِع ٌبلط :ملعلا بلط يف مّمهلا ئلعأ» :ميقلا نبا مامإلا لوقيو

 '"ٴِلرَتُمْلا دوُدُخ ملِعَو ہدارُملا سفت ِهلوُسَرَو هللا نع مُهَقلاو ءةَنَّسلاَو

  o2یو هم ےک 4 اس 7

 :نفلا اذه ةيمهأ ىف ةئِطوت

 ےب رک
 6 ےک ھی ول ےہ یی

 ب فی 2 ےک ا ر ار ےہ ناک I يبو نيم وشد عا ا

 .دانسإلا برق ىف ثيدحلا ةدوج سيل» :كَراَبملا نب هللادبع مامإلا لاق

 ١) و 2 5 سم م سها م 00

 5 «لاجرلا ةحص ثيدحلا ةدوج نكلو

 )١( ص) (ةالصلا يف حاتفتسالا عاونأ يف ةدعاق) ١ 5(.

 )٢( ص) (دئاوفلا) ٦٦(.

 ِدنسب (۱۳۸ ص /۱۳۳۲ مقر /۲) (عماسلا بادآو يوارلا قالخأل عماجلا) يف بیطخلا هجرخأ (۳)

 .هب سأب ال

 OAD تین رن



C9ىلع تيضرلا تاقيلعتلا  

 وس و ا یا کف یہ یکم یب اس اف اف یا 6

 سا ٥ رە ر ص 2 و ںیہ 9 2 ۶ م

 حصي مل اذإ ِثیِدَحلاب ٌرتغت آلف الإو ءداتسإلا حص نإف ؛داتسإلا ىلإ اورظنا

 .داتسالا

 ل < م 2 7 07 و رک ے2

 دانسإ 0 نم ةمال سيل» (یزوتیدلا ةنيتت نب ظفاحلا ناتو

 َكِلَذب لب i لُجَر ْنَع لج ألا وذک ندي مهداتسإک

 عطقنملاو لاو «ميقسلاو ا َكِلَذب َنيِبَيف «ةتباحَصَو هلا و

 لا "۷۳۳

 5 نبا ناتك 0 00 لاخلا و
 ملا

aيهز عر م ولا ڈالا. است تم :يأ» : 

 تالا مولُعلا نم جایتحال تک ا اواو ت ا

 .هيلإ
ee ع 

 2 4 ن هه تس <

 ٰیلاَعت هللا مالک هب سف اَم ئلوأ هنإف لا ماو عاشق« ٢

 .تْيتَي ْمَل اّمِم تبت اَم ةَفرْعَم ىلإ َكِلَذ يف ٌرظالا جاَتْحَيَو فيي نع تبث ام

 ّرتغي الأ :ُةنْككَل هدارمو «نسح دنسب (۱۳۹ ص ۱۳۳١/ مقر /۲) (عماجلا) يف بيطخلا هجرخأ )١(

 .ربتعم وجو نم ِتباث ٌريغ وهو كلذك نوكي دقف .هتلازجو ثيدحلا ظافلأ نسحب

 مالک نم وه نف رعملا یو امو 011/0 ناكل :تيذهت) ین ئزملا ظئاحلا علف (9)

 .يزملا ظفاحلا

 .(۲۲۹-۲۳۰ /۱) اًضيأ هيف رظنيو ء(۲۲۷ /۱) (۳)



 ندر تینوقیبلا ةموظنملا

 َنَوُذ ِثيِدَحْلا َنِم َتَبَت امب ٍلآلْدِيْسالا ئَلِإ ِهيِقَملا ٍجايِْحالَف ؛ةقفلا اّمأو
 .(ثیددَحلا ملِیب الا كلذ الو تنشب او

 :©0(هّيفلأ) يف ثان يطويّسلا ظفاَحْلا ُمِظاَنلا َلاَقَو

 ُدَبَسَو نم ٌلاَوْحَأ اهب ٰیَردُي دت َنيِناوَق وذ ِثيدَحْلا ٌْملع
EREا وا ,  o 

 وهو ؛هيلإ ةَديِقَعلا ملِع جايا :اًضيأ رجح ِنْبا ظففاَحلا مالک ىَلَعٌديِزَأَو
 تھ و ماسكارا ارانب ات سو يابا یھ
 .داقتعالا 8 اًهِريَغَو (راتلاًو ةنَجلا)َو (ِءاَرَجْلاَو

 رو چپ 9 وہ و م و و او و ر
 ِدیبع يبآل (ِناَميِلا) ك «باّبلا اذه يِف تفلا ةّريِثك ابتک نأ مولعمو

 :ٌيقهيَبلل (تافَّصلاَو ءاَمْسَألا)َو هَل (شْرَعلا)َو بيش يبأ نبال (ِناَميِإلا)َو

 لدلَخْلِل (ةتسلا)َو «مصاع يبأ نبال (ةَنُسلا)َو یمرادلِل (هّيِمْهَجْلا ىَلَع دّرلا)َ

 لوطا كرك هس DG تاک
 21 و یو رھ گ تے م ل م یھ و 5 و

 ّبتك يهو «زيثك اهريغو ...يئاكلآللا ظفاَحلِل (ةعاَمْجِلاَو ةنسلا لهأ داقتعا

 ے وع د قو ا فو اھ و وس وت ےب 0 ید ار عا ےن تہ رک مهره دع
 ٰیرت «ةدنسم بتك اهنأ مولعَملا نمو ءاعیمج داقتعالا باوبا توح «ةميظع

 نم ِفلَسلا نع اًراثآَو ةدع ثیِداَحأ ٍدِحاَولا باّبلا يف كل ركذَي مهدحأ 2 9 ے ےس رے ل 22 2 ضس Es یہ و رح اع
 ەر o ر

 اكو «مهدعب نمو اجلا

 .(۲ص) (۱)



CDىلع تیضرلا تاقيلعتلا  

E e 

 درس“ ےس 2 0 ع اگ ےہ < هَ 2 ۔ هع

aتھ شا  

 جوس ھو و هَ 2 2 رص ےن رم ار

 َكيَدَل نكت ْمُل نإ يفنلا وأ ٍتاَبثإلا ىلإ لصوتت فيك :وه دوصقَملاَو
 نم طل كة زق و وت رک

 ي رر تان اللا

 يع ال طقف ِثيِدَحْلا ٍلوُصَأ ملعب الإ -َكَل هللا قیفوت َدْعَبح َكِلَذ ٌكنِكْمُي ال
 حص نإ ؛راَبخألا مت يف نقلا لأ دعاوق قبطتَو «َنَملاو داتشإلا سرد ہو کہ ےس تو 7 هه 2 ا ےہ ود یو وبا حاد 0

 سِي مَ ْنَِو ءييلَع لد اَمِب َتدَقتَعاَو لكي يبتلا ىَلإُهَتْبَسَت ِذَحآَمْلا نم ربحا

 ُروُجَي ال هب داَقیَعالاَف هيلَعَو كي هيلإ هَنبسِی زوجت ًالف

 مالکلا رأيت رخ كوه ہل تم كره

 لھَجَو َفّرَعَو بدو ٌبَع نمم ءاَش ْنَم لك - مانو رابخألا ىلع

 ٍضْحَب ْنِم ہللا رنک و تریو اش ب لع الش

 هلة ا هلي لت لَو بيرلا ملول اذه يف هل قات ال ني 1 ياو

 گ9 8+ + + الز يبا 211 كوكل ۶ 70
 پھ ہک و 29 ےس سام 720 1 9 ۶ ےس

 رش ريِذَن وهو «ريطخ رمأَو ميظع أطخ اذهف ءافيعضتو
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 ةَمِراَع ةيملع ٰیضوف عَم ملعلا يف تايتفا كلذ ىلع ٌبترتي ثیحح 3 ےک 7 ۰ ۰ 5 2پ
 .ئكتشملا هللا ئلإف «ةكّراَبملا بتكلا ہذَمَو :فیرشلا ملعلا اذه َءاهَب تهوش 7 گے : 1 OS و ھ2 م ~~ ےس 5 ت و یک یہ 6 وہ ول وک

 r ل يي ے۔

 .ميظعلا هللاب الإ وق الَو لوح ًالَو

 ملغ الي كل سلام فش الو » : ل هللا لاق
 ط

 و
 1 A ھ7 وے 3

 اًوفْلاَو رصبلاو كلا

5-4 

 , هک وم هنع ناک كيلو |

 رگ یک ع مالکل

 رك ياو E عل مک د ڑٹکاف 7

 َكلَد وُحَنَو ہتذِيالَتَو هخويش ِناَيَب يف ِةَلَوَطُم ٍةَمَج تے 1 اا وصلا اکر

 و ريع هے

 دلع زا

 ُهَدَجَو اَم ىلع ءَيعِفاَشلا َيقشمّدلا حوتف ِنْب دّمَحُم نب ركع ا

 ةَريِهَج تَعْطق لاقي امو «مظاَلا طخ ةَحْسُت ىََع(هتسِئاَح) يف يروهجأل

 N ةبخنلا) يف يناهبتلا م َمَّرَج اذکو ؛بیِطح لک لوق

 ِنْب دمحم نب هط ا ولا مَجْعُم) يف لاقف ةلاَحك اصر اّمأَو

ENN) 

 )( ص) (هحرش) يف يطايمدلاو .( 860 ص) (يروهجألا ةيشاح) يف امك (اهل هحرش) يف يومحلا هلاق

 يناهبنلا ةفیلخو ء(٦ص) (يناقرزلا حرش ىلع هتيشاح) يف يروهجألا ةيطعو ُيناقرزلاو ء۳

 .(۳۸ص) (ةيناهبنلا ةبخنلا) يف

 ٢(. ص) (۳)

 .(۱۸/۲) )٤(



 ىلع ۃیضرلا تاقيلعتلا گے

 .ملعأ هللاو ءأطحت نم ْمزَجْلا اًذَه نوک لبق قبس "بام ٰیَلَع ًَنبَو ءينوقيَبلا حوتف

 ا ھو 2 ع وہ 2 8 7 ت 7

 لبق ايح ناك «ٌيلوصأ ثدحم» :ةرصّتخُملا هتمجرت يف ةلاَحَك لاقَو

 .(ھ۱۰۸۰ ماع

 ےس رم

 ةا وف وک هناك وک قيدلا للا نإ :لاَقي دق
 و.

 ؟(اًيقْشَمِد) نوک ْنِم قبس اَم نيبو اذه نيب قيفوتلا فیکف
 € E دقو دمج ر
 GS ناَجِيِبَرْذَأ ْنِم ُهلَصأ نوکی دق هنأ :باوَجلاف

 ا ادا اھم ب ايس نوح نأ 2ك اون یس
 ى دع لہ

 .ِءاَمَلَعلا مجارت يف نيب وه امك

 :ةموظنملا ام

 .كاردتسالاَو ُحْرُشلا ثيح ْنِم ينوقيبلا َدْعَب َءاَج ْنّمِم اهب ءاملُعلا يع دقق

 .ِناَيْحَألا ٍبلاَغ يف يدَتْبُمْلا ملِعلا بلاّطل اهب ٌءدبلاو ٌسردلاو
 ُۃموظنم تناك اگل :'''ةَوظْنَملِل دحْرَش ةمّذقم يف ٌيطايمُدلا ةمآلعلا لاَ

 یاس تا ينوي خیشلا َقِماّهَفْلا ماَمُهْلاَو ةَمالَعلا ماما

 از ہِثیِیَحلا ٌنَف يف َفنَص رصتخم ٠ عد ۶ اونو هلم نجلا م

 ضال اَظْفِل عيدب ْنِم هيلَع ْتَلَمَتْنا امل ؛ثيثَحلا ريّسلا ةوحت راسب يلوم
٥ 

 ناک ہت تر

 .-هللا َءاش

 ہت
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 و.

o7و  

 و هي نب وه رن ر رک ر رس ۶

 سرت نطر تلق مل اذه نع م او حرش شا أ نأ شال

 کک و َسياَجَم يف «يلاح نیعابقلا) ةملَس يب جشم يف ملا
 ےس رس ےک س

 و نو 5 ےس رض م رس 7 2 ےک 5

 ءانمز يدنع يقبو «ليجستلا نم ہحسدل یلإ عدها م مث * ثلا وم باطلا

٥ 
  0ٗےیپ ح

 هو هللا هدد هللا دیک نو ةماسأ) ثلا ندا یف ومل قاتلا یا ل ہللا ايه هٿ وا 3 ا ا هو :

 ةعمُجلا موي حابَص اًهُرْخآ ناك «سِلاَجَم يف الماك هغيرفتب ماقف ؛(ْقَحْلا ىَلَع

 تا 21 ناس ل
 ب٥٥

 تک ہہ ييسر ست

 امك لا اذه ة وو دھعلا لوطل هيَعَجاَرُم ئَلَع تمد مٿ يرش يف

 .لاَوقألاَو صوصتلل قيثوت َمَم كردم ٰیَلَع ئَمْخَي ا

 عاملا هباَتِك ْنَع هان نيميتعلا دّمحُم ةمالحلا لوف هيف تلمع

 يواسي ال ريرقتلاب كلل ناک او 2 او ٍ تا ۱ حرشلا)

 ُباَعيِتْساَو قرابعلا ُريِرْحَتَو ظاَملألا ُءاَقْيْا ثيَح ْنِم تل رشا

 ےہ ہے کن

 وعذت اَم اًنْدزَو «هيلإ حات ال ام E E العف َكِلَذ مت دقو

3 

 .«هيلع ناك اَم ىلع ىقاَبلا اَنيَقْنأَو «هيلإ ل

 )١() /۱ص٦( ماع /ضايرلاب ناكيبعلا راد نع ئلوألا ةعبطلا) ٠٤١١ه(.



 ىلع تيضرلا تاقيلعتلا 6 (

 :ب تاقيلعتلا هذه تا

 ےہ ._ ی هە ےے ےس 1 ہ1

 (ةينوقيبلا ةَموظنَملا ىلع ةيضّرلا تاقیلعتلا)

 نار ملا وک اھ نار ؛لَمَعلا اذه يف يِ رابي نأ لأسأ هللاق
 بيم بيرق ٌعيَِس ُهَنإ َداَبعلا وب معنی أَو هِعِلاَطُمَو ۂجراشَو هوظاتِل رفع ع

2 
 ےس

 .ملسَو ِهبْحَصَو هلآو ٍدّمحُم انيبن ىلع هلل تا و

 هبتكو

 يراخبلا میحرلادبع نب هللا دبع روتکدلا

 ةيلك ىف سيردتلا ةئيه وضع

 لا تاحال تدخلا

 ھ۲۹٤۱ بجر ۱۸ ین



١ ) 0 

ry 
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 ےگ

 ا

 :ُدْمَحْلاَو « لك لل دِمَحلاب اَذَه يوظَب ىدا :يأ ؛(ِدْمَحلاب دب :هلوق

 .ةَمِراللاَو ةيَدَعَْملا ِهِتاَمَصِب ِدوُمْحَمْلا لوقلاب ُءاَشلا وُه

 امم رَحآلا َنوُد اَمِهِدَحَأ ٰیَلَع َراَصِتْقالا نأل هاَمَّلَسُمو :يأ ؛(اًيلصُم)

 ةريغو حالّصلا نبا ظفاَحْلا هَلَف امك ناجم هتَهاَرک لع ملا )0۳۳۶

 .(أدنأ) لِاَف ْنِم لاَ (ایلصُم)َ

 لینا كد نعوم فنا ككل 87ص صر نر

 نيعمجأ ٍقِئالَخْلا ديس وهو ْمُهلَضْفَأَو ْمُهُمَرْكَأَو ءاَينألا ريح وُه لب ؛نيلقثلل

 حيحص حرش)و ؛ء(٤۹ص) (يورلا لهنملا) :رظنيو ء(۱۹۰ص) (ثيدحلا ملع عاونأ ةفرعم) )١(
 o)» /1( (قئاقحلا باالط داشرإ)و V٦)» /۲) (بیردتلا غم بيرقتلا)و )٤٥٤/١( (ملسم

 ۷١-۷۲(. /۳) (ثیغملا حتف)و ء۲ /۱) (ةياغلا)و ء(۳۸۷ /۲) (ثيدحلا مولع راصتخا)و



CDىلع ۃیضرلا تاقيلعتلا  

 .-مالّسلاو ةالصلا مهيلع- لسرلا نم مزّعلا يلوآ تح جا 7 2 7 030

 يا a (قَماَيِقلا موَي سائلا ٌدْيَساَنأ » : ال لاق

 ص ر 2 ر 0 +2 و جي

 ءاّيبنألا ناكو ءانجَو اًسنإ نيلقثلا ىلإ لسزأ 4 يبنلا نأ ةّيريخلا َنِمَو

 هموَق ىلإ ْمهْنم ٌدحاولا لسرُيُهلْبَق نِ -مالّسلاو ةالصلا مهيلع- ا

 خم دحأ نهطعُت َنُهَطْمُي مل اسمح ُثيِطْعَأ :للكهلوق نيحيجصلا يف ا ماع

 اًدِجْسَم ضرألا يِل ثلعُجو ؛رھش ةريسَم ٍبعُرلاب تر :يلْبق ءايبنألا

 اكو ہلا يل تلحأو لان الصلاة سا نج .روهطد

 لا ا تاک سالا ىلإ تشعُب تثعبو ةَّصاَخ هموق ة ٰیلإ ثعبي ب یبنلا

 )١( مقر) ملسمو ( 0 مقر) يراخبلا ١95(.
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 ديف خلا ماّسقأْن هم يذو (0)

E,صيفا يملا  
 و 1

 حرشلا
 : ها رو ہت و ۱

 .ةديدعلا ثيدحلا ماسقا نم هذه :يا ءادتبم ؛(ىذو) :هلوق

 ربح «ةلَمْهُمْلا نیَعلا ٍرْسَكِب (هدع) هلوقب ٌقلعتُم (ثيدحلا ماسقأ نم)
 < ومع ° 500002 "2 3 رے راع 5 سو رو م اع روو

 مل هنأل ؛بّرقألا وه ريخألاو «ضيعبتلل وأ ِنايبلِل اھتأ لوتخت (ْنِمَِو ءأدتبُملا
 ل و وو و ديم یر ےہ لاا هلا كل مق ب هاون
 ٍنانئا قد ام ہدع دا «هده هتم وظنم يش ثيدحلا 2 عبمچ فوتسي

 .-ٰیَلاعت هللا ِلوَحب- اََعَم ٌرُمَيَو هناي یتأیس امك اًمْسِق َنوُنالَتَو

 َماَسقَأ ِةَمدَقَملا هذه دعب كَل ركذيس هنأ يأ ؛هَنَحَو تأ جاو لکو :هلوق

N aS ہو یھ 

ET 0 (نئتَأ)؛ 

 د e ٥ ر

 ی غ ا و ل دیو دو



GDىلع ّييضرلا تاقيلعتلا  

 ا Ts ا ا عملا +71

 .صقاتلا هنمو «ماتلا
04 4 0 

 اُم ٌواولاَو یفیرثت ّعَم ىَنأ مشق لک :يا ؛فیرعتلا :اَنُه :ه هب دارملاو

 هيلا هنأ ف م و هلا مك ایم رو یک ر
 من الو َّدَحْلا زکذی ةراتف «َبِترَتلا دیت ًالَو هفیرعت هعمو ٰیتآ يأ ؛ةّيِعَملل

 .هللا لوب دريس امك ءٌُسكععلا ةراتو دودحَملا

 .هسفنب َءاَج هناك ءهيلَع مظنلا ةَلوُهَس ل 7 :هلوق يِفَو

 .(۲۷ص) يناجرجلل (تافيرعتلا) )١(



 لمسنا اَمَّوُمَو خیجصسىللا 05 2م

 E E یتا
 2 هلو 7 5 2

 لك ينم طباَض لد موبي (8)

 رم
 هب ديرو ا ْثيِدَحلا ماَسِقَأ وأ ةدعلا لو :يأ ؛(اَهلَوُأ) :هلوق ۶ و 3 تن رپ ےس کے 7 اھ ےک 7 0-6

 ام .وهو ہک ةهعمو قيركلا عون ني وت اذهو ؛هتاذل حیحصلا

 .طبصلا مات لدع ةياورب ءالّلعم لَو اذاش نكي ملو ُهُدانسإ ّلصتا

 ن 0 و 5 77 ا 2 3 ۰ 2 هم

 مسقنت يهو «هطورش هتاذل حيحصلا ثيِدَحلِل فيرعتلا اذه ىّوَح دقو

 نيمسق ىلإ

 OE يف او

 او طو :يناثلا مسقلاو



 ؟يتوبشلا طْرَّشلا تعما

 ؟يِيلّسلا طزشلا تمام
 نب نا :هانعم

 و س

 :ىه ةثالث ةّيِتوُبثلا طورشلاف .هيلعو
 و 72

 .دانسإلا لاصتا - ١

 ا ا ارم
 .ةاورلا ةلادع - ١

 .ٍطْبَضلا ُمامت -۳
 ےک وو ےہ ا و

 :امه :ناط سلا طورشلاو

 وع 2 71

 .ذوذشلا ءافتنا ١-

 ليلا ادع

 لد "ه9 ى ارا اض لوقت : ْنأ كلو

 : دف الا اکا اترتا ا

 .(ِداَنْسإلا ُلاَصّتا) :ةّيتوبثلا طورشلا ُلّرأف

 حلا لّمحتلا قرط ىدحإب ُهَقْوَف ْنَمَع يواّرلا يوري نأ هاتو

 32 و 0 ر ° ر رو 0 رپ

 ؛قلعملاو ءلَسْرُمْلاَو ءلَضْعُملاَو مطقنملاو ءسْلَدُملا هب جرحي ديق اذهو
 ر 2 7 عر

 .ٍلاحب لاصتالا دض وه ام لکو



 نیز تينوقيبلا تموظنملا

 ي وع 8 كت 4 ص

 .(ةاورلا ةلادع) :ىناثلا طرشلاو

 ر را ھا و ےہ ےک هع هيه عر و و 1
 ىلع اهبحاَص لمحت ةكلَم :اهنأب ةلادَعلا ءاملعلا ضعب ف لالا

 لا یھ ع ل ہفت

 ٍباَبْسَأ ْنِم مِلاَسلا لِقاَعلا غِلاَبلا ٌمِلْسملا :ةنأب ٌلْدَعلا نود توقع ۰ ھم 0 0 2 5 8 نو د تهور َ أ

 .ةءوُرُملا مراوَحَو قتلا
 عنمت ةقيدلاو ةريسلا يف ةماَقِتْسا يه :اهنأب ةلادَعلا نوُرَخَآ فٌّرَعَو

04 

 ةَمَرَالُم ٰیَلَع لمحت هِِئاَغَّصلا ْىَلَع راَرْض مإلاَو رئابكلا فاریقا نم اًهبحاَص

 نار غرا

 ا 00 8-5 7 ۳ 2 3 2ھ. 7 7

 ةماقتسالاو هلل ةعاطلا هلاوخأ ىلع ٌبِلاَعلا ناك ْنَم :وه لدعلاف هيلعَو

 .قسفملا نم ةمالّسلاو

 ۳ را نر يملا تم :مھنم ةّمئألا نم ريك يراه

 ."”كبهذلاو ٣ ناّبح باو « یم ا 17ه رابملا يالا دیغر

 .(۱۳۸ص) (ةیافکلا) )١(

 ص) (ةيافكلا)و ء(۸۷٦ )٦/ ةبيش يبأ نبال (فنصملا)و ء((۳۱۹/۸) قازرلا دبعل (فنصملا) )٢(

 .هب روصنم نع قرط نم مھلک (۷
 .(۱۳۷ ص) (ةيافكلا) (۳)

 (ةيافكلا) يف بيطخلا هقيرط نمو ء(٠ ٠١ ص) (يعفاشلا بقانمو بادآ) يف متاح يبأ نبا هجرخأ )٤(

 .خحیحص هدانسإو )٠١١/ ۱۸١(« (ئربكلا) يف يقهيبلاو ء(۱۳۸ص)

 .(ناسحإلا 5٠ ١- /۱) (نابح نبا حيحص) )٥(

 )٦( (لادتعالا نازيم) )۳/ ١51(.



 ىلع تیضرلا تاقيلعتلا 6 2

 و 3 ء کپ 9 1
 .قيقحتلا وه :' '(راكفألا حيضوت) يف يناعنصلا لاقو

 ٍةقِرْعَم ىلإ جاتخت ءمالسإلا ىَلَع دئاّر فض ِةَلاَدَعلاِب فْصَولاَف هيلَعَو
 ا یم اک 2 اھ ا 1 : 21 0 کى ۔

 ىلع ' «ةّيافِكلا) یف بيطخلا ظفاحلا در اذل ؛ِهتاّيورمل رْبَسَو يواّرلا لاب

 رماظ قْسِف ْنِم مِلْسُملا ةمالسَو «مالشإلا ٌراَهَظِإ يه ًةلادَعلا نأ َمَعَّر ْنَم

 سانلا نم اًريِثَك نأ ئَكَحَو ہهيلع للَدَو حيِحَص ٌريَغ لولا اذه نأب كانه َناَبَأَو
 ا یو يي ۔ی وان سم سس ےس ا یا بو ا ل و

 ةلادع نع ٍثحبلا يف راهظتسالا نم دبال هنأ ٰیری -مهنم ملعلا لها :هدارمو-

 ةلادعلا نأ ُهاَْرَكَذ اَمب َتَبَتق» :لاق مث يهاشلا ةلادع يف بجي امم رثكأب ربخملا
 )™ مع 2 1 لڪ و ر کو م مام و سار و ہو 7

 1 «لاوحالا رابتخاو «لاعفالا عبتتب لصحی ,مالسإلا روهظ ىلع دئاز ءئس

 0 7 2 ء وهشام 54 ٤ ۰ ۰ َ هنن
 “(لوصألا حراج ةمدقم) ىف ةا ريثالا نبا ظفاحلا اذهل رصتنا نممو

 5 3 ٤ ١ ےل ا ںی ےہ و
 لدعلا ةريرس نع حبو «ةنطاب ةربحب الإ فرعت ال ةلادعلاو» :لاق ثيح

 .(ةتريسو

 ٠ ت - انوار 2 7 م عر ي و ير -

 اذكو «هلاحب ةمات ةربخ دعب الإ لدع نالف :لوقن نأ زوجي الف :هيلعو
 ٥ 3 هع 2 ۶ 1 ۱ ت 57 ¢ 2

 هيف فّرعي ال نميف لصألا» :ةلوقم ىلع ًءانب (لدع) هنإ :هيف لوقن نأ حصي ال
o e7 24 ید ںیم و ٥ ر و  E5  

 قيقحتلا لهأ هيلع اَمِل لوقلا اذه ةفلاخُم ْنِم ةنايب قبَس اَمِل ؛«لدع هنأ حرج

 :ءاملعلا نم

(584/500)1). 

O 9 

 .(57١"ص) (ةيافكلا) (۳)

 ۔(۷۱/۱) )٤(



 كر تينوقيبلا تموظنملا

 يف لاجّرلا نم اًددَع ُهلاخْذِإ ناّبح نبا ظفاحلا ىلع اوباَع مهدجت اذل

 2 ةتدعاقو ,ةلاهجلا زيح ین مهو جے (تاقثلا) هباتك

 .عينصلا اذه هيلع اوباَعَو ظاَمُحْلا هدف لبق ةقباّسلا ہذَم يه اَهيلَع

 :2"”(هتّيفلأ) يف ٌطويَسلا ُمظاَنلا لاق
 داعی ےس ديبحتلا فاحت ابي

 ا و ٥

 ےہ ٰیفو دقو فسخ هطرش لسب

 RTE | نأ :ئأ

 كيدح عج 3 و ٍلُماَسَتلا َنِم ايف امل ةدقتنم ةفيفخ ةدعاقلا هذه ذه ركل ركذلا

 تپ و سو كي

 لاهم رق احد يا یک رقت لوح

 ةَئيَهْلاِب تبثت تال ةلاَدَعلا) َّنأ (َةَلاَدَعلا) با يف هل هبنتلا بج اّمِم كلذ

 ال ْنَم

 TT ھا تاس E 20 ةوهاطلا

 کر م ہ۶ 1 0 2 : ہل, ١ اھ

 َتیأَر ولو «هئابآل ضیغب ٌيضفار ةفعضي امنإ :لاق ؟فيعض يرمعلا هللادبع
 02. 32 72 همس ور سس م

 ای 7 تو مر نافحو هن حل

 ےس رم

EAEا أ ٌجتخاَم» :اقلعُم يدادغتبلا ٌُبيِطَخلا  

 .(۱۳ص) (۱)



 ىلع ۃیضرلا تاقيلعتلا تر

 ُلْدَعلا هيف كرت تہ لا رھا اگ ةجح سیل اَعِب ةقث يرمعلا ہللادبع

 .«حوُرُجَملاو

 .(طْيَّضلا) :ثلاغلا طرشلا
 هه 6

 .باَتِک طبضَو ِرْدَص طْبَض :نيَعْوَن ىَلَع ِثيِدَحْلا ٍلْهَأ دنع طبّضلا

 «باتک تو ظفح تب تان ام يل نحت تالا مامإلا لاق

 .'«باتک ت ثيللا پئاگ 3 وأو

 وهو دّمحُم َنْب َناورم نأ (ةيافكلا) يف ًيدادغبلا ٌبيطخلا َدَبْس

 ا طلا : لونغ امهنع ثيدحلا بحاصل سیل ڈکالٹد :لاق 0

 يف أطخأ نإ :هَّرضت ْمَل ِناَننُي هيف تناکو ٌةدحاو ثآَطخأ نإ بتکلا ةحصو

 .هَّرضي ْمَل بتُك ِةَحِصَو ٍقْذِص ىلإ َعَجَرَو ٍظْفِحْلا
 .«(بتكلا لا الا عجريسو دانسإلا ٌلاط» :اًضيأ لاقو

 .رذّصلا ُطْبَص :لّوَألاَ

 تک ةعمس اَم تبعي نأ» اب هّدَح اًنيبم ِرَجَحُنْبا ظِفاَحْلا لاَ

 ۳تب ٰیتم هراضحتسا نم

 باا نالا

 )٥/ ۲٠٠١(. (بيذهتلا بيذهت) (۱)

 )١/ ٠١(. يواخسلل (ثيغملا حتف) :رظنيو ء(۲۹ص) (رظّنلا ةهزن) (۳)



 هيف حمس نم ِهيِدَّل هثنايص وه» :هلوقب هح اًنيِبُم رجح نبا ظفاَحْلا َلاَق
 ١ 0 و 7

 ''"؛ہنم يدوي نأ ىلإ ہححصو

 لاق

 يتلا باَحْصَأ ْنِم اَمد :#4 ةريره وبأ ل اق ةاوُرلا یف ذ شک لوألا ع غونلاو

 ُب لاك لف ؛ورمَع نب هلا دبع نِ ناك ات الإ ينم ةن اتيدح زنا ٌدحأ لق
 3 ايجات

 م

 ۲ ع

 9 ”(ُبتكأ الو

 رماعک الا نم ڈریک ت هيلع يقبو سا لاخلا اذهو

 و

 ِنْب داّمحو «سنأ نب ِكلاَمو «حاّرجْلا ُب عيكَوَو ءجاّجَحْلا ِنْب ةبعُشَو ءيِبعَّشلا
 .ْمهريَغَو «ةنييُع ِنْباَو «يِروُلاَو دير

 20 اَحُسِا ا ٌتيدَح ا ظا تنك :سنوُپ نب : لیئارشإ لاق

nd 

 ترضص و( تالا طو واصلا فر ةيظيفلا نق ل عمج ْعَمَج ْنَم ْمُهْنِمَو

 ٍلوُط ّعَم امّيسآل دراو ًاطَحْلاو «ناّرَح ظفحلا نذل ؛مهبتك نم ثيدحتلا ىلع

 ِكَراَبُمْلا ٌنباَو ءينيدَمْلا نب يلَعَو ؛ِلبْذَح نِ : ُدَمْحَأ ُماَمِإلا مُهْنِمَو :ِديِناَسَألا

 .مهريغو «ليزيد ُنْباَو ءيزاّرلا ةعْرز وبار

 ابباَحْصَأ يف ہیر :ينيدملا نب ٌیلع ٌظفاحلا مامإلا لاَ

 .قباّسلا ردصملا )١(

 )٢( (ملعلا ةباتك باب :ملعلا ك) (حيحّصلا) يف يراخبلا هجرخأ )١/ ص/۱۱۳ مقر ۲٠٢(.

 )٣( يوغبلل (تايدعجلا) )۷۷۹/۲(.



MVR ھم RF 

 ِكَراَبمْلا نبا نم اًطقَس لقا دحأ ناك اَم» :لبنَح ُنْب ٌدمحأ ٌمامإلا َلاَقَو

 طقَس هَل نوي ُداَكَي ال بات ْنِم ٌتّدح ْنَمِو ,باَتِك ْنِم ثّدحُي اَلْجَر ناگ
 اکو «بات يف ٌرْظْنَي نكي ملَو ءوظفح ْنِم ُتِّدحُي عیکَو َناکَو «ءيش ڑیہگ
 .2(؟لجتلا ظْفِح نوک ْمَك طقس هَل نوکی

 e میعُت اب تیس “(هخيرات) يف یقشمُدلا َةَعْرُر وُبَأ ظفاَحْلا لاق

 تک ةيلع باو ءبوُبا نع ظِفَح اًدامح أو هيلع ْنباَو ڍير نب ُداّمح دنع

 .«للَرلا ِهيِلَع ُنِمْؤُي ال باّتكلا ىلإ عج VNR :لاقف

 نیدْیلا عْفَر) هباتك يف ّيراخُبلا َليِعاَمْسإ نب دمحم ٌظفاَحْلا مامإلا َلاَكَو

 نب نمحَّرلا دبع نع ٍبيِلُك ِنب مصاع نع َنايفس نع ىَورُيَو» :' (ةالّصلا يف
 هللا ٍلوُسَر ٌةالَص ْمُكِب يّلصأ آلأ :#4 ٍدوعسم نبا لاق :لاق ةمّقلع نع ٍدوسألا

 هرم الإ هيدي َْقْرَيْمَلَو ىَلَصَق ؟- مّلسو هيلع ٰیلاعت هللا ئّلص-
 نب هللا ِلْبَع ٍباَتِك يف ترت :َمدآ نْب ئيحي ْنع :لبنح نب ٌدمحأ َلاَقَو

 رات 7اتس ع اا

 (عماجلا) يف بيطخلا هقيرط نمو ء(٥۲۹ص) (ليدعتلاو حرجلا ةمدقت) يف متاح يبأ نبا هجرخأ )١(

 .حيحص دنسب 557/1١77( مقر /۱)

 مقر )١/ (عماجلا) يف بيطخلا هقيرط نمو ؛(۱۹۷/۲) (خیراتلاو ةفرعملا) يف يوسفلا هجرخأ )١(

 .حيحص لنسب ۰

 Y1 مقر )١/ (عماجلا) يف بيطخلا هجرخأ هقيرط نمو (۲۲۲/۱۲۰۴ مقر) (۳)

 .(٥١۱-١٢۱ص)(٤)



 نر تینوقیبلا تموظنملا

 لم" َدنع ظَفُحَأ َباَتَكلا ْنأل "ھ0 8 :ةبقع 00 0 َلاَق

 ا

 ¢ 7 ok 2 8 < مک 2 ا جی
 نأ وار لكل طوحالاَو ثدحملاب ىلوألا» :ىزمرهمارلا ظفاحلا لاقو

 "”ومهَولا نم مَلْسَيل ؛باَتك ىلإ ةیاورلا دنع عجز
 ِثّدحملل طايتحالا» :(عماجلا) يف ٌيدادغبلا ُبيِطَخْلا ظفاَحْلا لاقو

 اًريدَج نوكيو ِطَلَلاَو مهولا َنِم َملسَيل ؛هباتك ْنِم َيِوْرَي نأ هب ئَلْوألاو
 .«للزلا نَع دعُبلاب

 :كراولا نعت ني ديصلاَدیع لاق هبْثكل هطبضب اًرهتشُم ناگ ْنَم ْمُهْنمو

 E A نب ديعس باتک حصا ناک اد

 ةظر م هك تیازز ا ا 0

 ناك هبتک يف ترظّن...ديزي نب سنوُي ٌقوف وه :لاقَو ءوركذ ْنِم عفرو «ةديقم

 بابّشلا ضعَب ىا اًميف ژردقی اَم ةَّحّصلاَو نْسْحْلا اهب اًذِإو «يلإ اًهِجرْخُي نہا

 اده وختو ءالكشو تک كلذ لم تكي نأ

 .(۳۸۸ص) (لصافلا ثدحملا) )١(
 .(٦٦٦ص /۲()۱)

 .(۲۰۸/۲) مصاع يبأ نبال (يناثملاو داحآلا) (۳)

 يداهلا دبع نبال (مّدلا رحب) :رظنيو ء(۳۷۹و ۲۰۱ /77175و ٠١07 مقر) (يقشمدلا ةعرز يبأ خيرات) (4)

 5062 ه ص)



 ىلع ۂیضرلا تاقيلعتلا در

 o ۶ هرم هال يمي ۶ هر آس

 ٰیتمف «باتك طبض طبضتي نکل ردص طبض طبضتي ال ناک نَم مهنمو
 2 و 7

 .الف الإو «لبق هباتك نم ثدح

 :الثمف

 نب نمحرلا دبعو عیرُز نبا ةّمئألا هيف لاق «يذْوَعلا ئيحَي ُب ماَمَم - ١

 يسب سيل هظْفِحَو ٌحيِحَص ُهُباَتِك» :يدهم

 اذإ تبث ةقث» :ةبیَش نب توقعي ظفاَحْلا هيف لاق «ثايغ نب صفح -۲

 ° (هظفح ضعب ؛ اىقتيو «هباتك نم ٌتَّدَح

 ٌينس» :نایفُس ْنْب ٌبوقعَي ظفاحلا ّلاق «يفئاّطلا میلُس ْنْب ئيْحَي ٣-
٣ 
2 

 اَذِإَو نسَح يدق «هباتک نِم ٌتَّدَح اَذِإَو تک 27 ل هباتکو خحلاَص 06

 75و فر یف ظنخ تدع

۵۹ ۹۷۷۶ 99" 

 اولا لاب صحت يه ءاي ٍطبّضلاب نعت ةمهم رومأل بت نأ ثحابلا

 .تالّوطُمْلا اا 000200

 :ۃاوٌرلا ضْعَب نأ :َكِلَذ ْنِمَق

 € ت و م م رع وک ا - ٢ زس 1
 هنع رّبعُملا وهو ءنمّر نوُد نمر وأ ٍتقو نود ٍِتقو یف اًطباَض نوکی -أ

 )١( بجر نبال (يذمرتلا للع حرش) )۷۵۸/۲(.

 )1( (دادغب خیرات) )۱۹۸/۸(.

 )۳( يوسفلل (خیراتلاو ةفرعملا) )/01(.



 نر ۱ تينوقيبلا تموظنملا

 الثمق (طْلَتْخُمْلا) ب

 :ٌذمْحَأ ٌمامإلا هيف لاق «ٌةقث ءيدوعسملا هللا دبَع نب نمحرلا دبع ١-

 .ّدّيَج ُهَعاَمَسَف ةَرصَبلاَو ةفوكلاب هنم عمس ْنَمو دادْغَبب طلخا امَّنإ»

 عیَس ْنَمَف كَلْمْجْلاِبَو..» :مِتاَح وب ا ٌظِفاَحْلا لاق «نامعنلا وُبَأ ٌمِراَع -۲

 دج ةعامتمف نيتامو ةيرشع هس لبق هئم

 :اَلََمَف ِناَكَم َنوُد ٍناَكَمِب اًطباَض نوي مُهِضْعَبَو - -ب

 هيبأ ْنَع دمحأ نب ُحِلاَص لاق «فورعملا ٌظفاحلا ءنوراّم ُّنْب ديزي ١-

 َممَس نِي حصا وُه طساوب ُهْنم عمس ْنَم ؛نورام نب ٌديِزَي» E مامإلا

 0 ”«بتكلا يف ام ىلإ ٌعِجْرَيَ نقلي طساَوب ناك ہل ؛داَدَْبِ

 ءرخآ ٍدلب لهأ نود دلب لهأ نع ثّذح ْنِإ اًطباض وکی ْمهضعبو -ج

 َتَّدَح اذإد :بجر ُنبا ُظفاَحْلا َلاَق ءيصمحلا شاّيع ُنْب ليعامسإ ١-

 Oy او او ب

 . “تعور وُبَأَو يراخُبلاَو ئيحيَو ُدَمْحَأ :مُهنِم هيف ُةمئألا ُهَلاَق ام ْنوُمْضَم اذه

 .(۲۹۱ص) لايكلا نبال (تارينلا بكاوكلا) :رظنيو ء(٣۳۲ص )١/ هللا دبع ةياور (لاجرلا ةفرعمو للعلا)(١)

 ۳٣٤/ ۳۱٣(. مقر) (ينطقرادلل يملسلا تالاؤس) :رظنيو ء(۵۸ص /۸) (ليدعتلاو حرجلا) (1)

 حرش) يف بجر نبا ظفاحلا هلقنو ء(١٢٦۱۸۱/۱ مقر /۳) حلاص هنبا ةياور (دمحأ مامإلا لئاسم) (۳)

 .(۷۷۰/۲) (يذمرتلا للع

 .(۱۹۱/۲) (ليدعتلاو حرجلا) :رظنيو ء(۷۷۳ /۲) (يذمرتلا للع حرش) (5)



 ىلع تیضرلا تاقيلعتلا 22

 8 1 3 7 ےک سس 1 ےک ۰

 ةئيِدَح اوظِفَح مهنال ؛دلب لهآ هنع ْئَوَر اذإ اطباض نوكي مهصعبو -د

 :الثمف «هثيدح اوميقُي ْمَلَف رخآ ِدْلَب لْهَأ نود

۶ 
 بجَر نبا ظفاَحْلا لاق ٌريهش ةقث ,يكملا يِناَسارْخْلا ِدَّمَحُم نب ريَ ١-

 َتيِداَحَأ ُهْنَع َنوُوْرَي یارعلا ّلهأ نأ ؛هتاَياَوِر لاح يف باَطِخْلا ٌلْضَق» :هيف ۲ 4
 َنوورَي ماسلا لهأو «هنع مهتاياور نمف (حيحصلا) يف هنع جو امو «ةميقتسُم
 َنِم ْعَلْبَأ ىلإ هْنع نيّيماَّشلا ٌتاياَوِر َدَمحأ مامإلا غَلَب دَقَو ةَرَكْنُم ٍتاياور هلع

 ''ںاکلنالا

 مر شش هر

 اک ٰینعمب «ضعب نود هخويش ضعب ثیدحل اًطباَض نوک ْمُهُضْمَ رورو -ه

 :الثمف تھ رتس عصا

 وو و و. ١

 نب رفعَجا١ :لمحأ مامإلا لاق تیری :ىرزجلا ناقرب نب رفعج -

(A 1 

  USےس ٦ 2 ۲ ٠ س 5% م” ےس .٠ ۲ 2

 رهزلا ِثيدَح يف وهو «ٌمصألا ديزي ِثيدَحو «نوميَم ِثیدَحِل طباض «ناقرب

  fڈور رک ۲
 .«هیف فلّتخَيو ُب رطضَي

 و 7 ٥

 دا ظفاحل و فل راجت قل مزاح نب دمحم - 2

6 
0 

 ا و ورع ن ماسه ثیدحل ِنِقْمُمْلا داغلار بك يدا وب :بجَر

"0ٰ۵ 

 )١( (يذمرتلا للع حرش) )۲/ ۷۷۷(.

 )۲( (يذمرتلا للع حرش) )۷۹۱/۲(.
  (۳)(يذمرتلا للع حرش) :رظنيو (۲۹/۴)ەل (يراخبلا حيحص حرش يرابلا حتف) )۲/ ۸۱۲(.



 2 ةينوقيبلا ةموظنملا
 :الثمف فعَض مُهِعَمَج اَذِإَف ؛عْمَجْلا َنوُد دارفإلا

 اذإ» :ةّيلع ء نبال ةبعش ٌمامإلا لاق ريس اإ

 ناْذاَر :لاقف َعَمَج اَذِإَو كقِب وهف ِدحاَو "مک 7

 0 يدق ا ناكل یھت راز

 حٌرخٛب تس ُبِحاَص» :ينطقراّدلا ظفاَحْلا لاَ مياس نبأ يتلا

 .2(ُبْسَح ہدماجُمو َسواَطَو ءاطَع ني ب َعْمَجْلا ِهيِلَع اورا امن هي

 :الثمف ءّنف نود نفل اطباض نوکی مهضعبو -و

 e 0ان ڈین و ْنْبا َلاَق ءلُھَم نب ةقدَص ١-

 '”؛ییدَحْلا باَحْصَأ ْنِم ْنُكَي ْمَلو ءاّرقلا َّنِم م خيش اذه :َلاَقَ ؟لُھَم 7

 يبهذلا ظفاَحْلا لاق «ٌئرْفُمْلا ُتَّدِحُمْلا «يفوكلا شایع نب ركب وُہ 1

 هخوُيُش ضب ْنَع هثیدَح ِفَْص يف ٍظاَنُحْلا ضعبل اًمالك لقن نأ دعب
 دقو ا ٍفرَحب ٌمْیقَت ةءاَرِقلا يف ُهّلاَح اَمَأَف :ُتْلَق» :َلاَق ءِشَمْعَألاَك

 قَءاَرِقلا يف ٌةّجُح اًضيأ ٌصْفَحَو فرح ِةَئاِمِسْمَح ْنِم َدَيْزَأ يف ٌصْفَح ُهَقَلاَح

 “ِثيِدَحْلا يف ْنْيَ
 يِنأَيَسُف لیلا ُءاَمتْاَو ْؤوُدُشلا ُءاَميْلا :اتُہو نايبلّسلا ناطرّشلا اأو

 .(۸۱۴۳/۷) (يذمزتلا للغ حرش (1)
 .(81 5 /۲) (يذمرتلا للع حرش) :رظنيو ء(۵۸٢ص 47١/ مقر) (ينطقاردلل يناقربلا تالاؤس) )٢(

 ٦٦/ ۱۲٢(. مقر) (هخويش نع ةبيش يبأ نبا لئاسم) (۳)

 ٦۹۷(. /۸) (ءالبنلا مالعأ ريس) )٤(



 ىلع ّييضرلا تاقيلعتلا € (

 .(لّلعُملاَو َذاَّشلا) ٍتحْبَم يف هللا لوح امها
 ا ماَعتَو "۶7

 عيوج يف تُم َكِلَذَو ةَفِشاَك ُهَمِص ؛(ولقتَو ِهطْبَض يف دمحم دمتَعَم) :ةلوق

 .هرخآ ىلإ هلأ ْنِم ءِداتشإلا تا

 اَمَف هريغل م حیحصو 4 ِهِتاَذِل ٌحيِحَص :ِنيَمْسِق ىَلَع حيِحَّصلا ا

EN 

 .ةفرط ْتدَّدَعَت نِإ ِهِتاَذِل ُنَسَحْلا تيِدَحْلا وُهَف ؛وریغل حيحصلا اّمأَو

 ُنَسَحْلاَ طلا نقد :'(ةلا) يف ِرَجَح ْنْب 1 ظِفاَحْلا لاق

 .(ححَصُي قرط ٍةَرْثكِبَو وتا

 :ناهيبنت

 د ومو یب لا لف

 ا نما سل باو قل یر لیکر کی

 یا ْنَعَف «طورّشلا هذه قت حت يف بسلا امّنِإ ةَحّصلاِب هل مکی اھرُوت

 ڈر وأ فش اهضْأ اهفلَخَت أر تو حص اھت

 .(۳۳ ص)(١)
 يبهذلل (ةظقوملا)و ء((۱۷-٣٥ص) (ةيافكلا)و ء(۳۳۰ص) يعفاشلا ماما (ةلاسرلا) :رظني )٢(

 .(ثيدحلا مولع) بتك نم اهريغو ء(١٠٠ /۱) ريثك نبال (ثيدحلا مولع راصتخا)و «(١١ص)



 ِثيِدَحْلا طوُرُش ٌركذ ْنأ دعب حالّصلا نبا ظفاحلا ُلوُقَي َكِلَذ يِفَو

 له نيب فالج الب ةّحّضلاب ُهَل ُمَكْحُي يذلا ثيدَحْلا وُہ اذهف» :حيحصلا

 دوجو يف مهفالتخال ؛ثيداحألا ضعت ةَحص یف وا دقو فدذخلا

 يف امك فاّصوألا هذه ضْعَب طاَرِيْشا يف مهفالتخال ْوأ هيف فاّصْوَألا وذَم

 .هب جاجتحالا ئري ْنَم دنع :يأ "”(لّسْرملا

 هذه قق توال ؛ٌبَتُرَو ٌتاَجَرَد حيحصلا تا :يناثلا

 یم ت0 قا ةجرّدلا يِف نوكي اهُضْعَبف ءاهِتاَجَرَد يِف فاَصْوألا

 ناگ ِقاوٌزلا ٍفاَضْوَأِب ٌقّلعتي ام ٍةَّصاَخيَو اهِتاَجَرَد ىَلْعَأ يِف طورّشلا وذ
 ٹا رک ENE تاو ان ف يف ٌةاوّرلا نوَ

 ِطْبَصلا يف كلوا ةبت رخو سرب كشر ااا وحلا

 .(حيحصلا) فص هرم "ھٰھھ ٭ 08

 ةَياَوِر ىلع (ديناسألا حصأ) وأ (بَمَّذلا ةآسلس) ةراّبع تّقلطأ :اَلَمَمَ

 لقت مآ نمک شيل ةراتلا هذ دین تلی نومك ف رمش نبا نک مفاتن كيت
 .هش

 موي جاجا لبس ىلع ٍنيحِحّصلا يف مهل حرا اول خا لات

 نشو يف رجح نبا ظفاحلا لاق اذل ءاَذَکَمِو ءاَمْهاَوِس امف ۃاوٌُرلاَک اوسي

 تعا هذه ِتوافتب ۔حیحصلا فيلكلا : يأ رر توافتوا)

 )١( (ثيدحلا مولع يف عنقملا) :رظنيو ء(۱۳ص) (ثيدحلا ملع عاونأ ةفرعم) )١/ 5 4(.

 ) )۲.(59ص)



 ىلع ۃیضرلا تاقيلعتلا كر

 :هلوقب '''(ہتیفلآ) يف يطويسلا مظاتلا حیحٌصلا بتارم َعمَّجَو
 امف يركب للاق نبيذ يِوُْرم

 2 دىر ے ےک 5 ل

2 

e 27 و ۔ 0  
 ۔ 7“ ؟ ٠إ 65 ۲ 9 03 ۳

 >2 ا 0 2 7

 رم ۶ 1
 ےک iY ےک

OCD 



 ۃینوقیبلا تموظنملا

 وم

 يو ^
 :هلوق

E N NS 

 ت رشا حيِحّص لاك الفاجر

 رصف نشٹٹلا َّےنُر نَعاَم لكَو(5)
 .٠ تک آ7 تو || ٤ ہ٤

 حرشلا

Nتين فاو لا  

 تعا 2ھ
 ےس

 ل  ہراھ ا اھل لوح اًبیرَق هنا یتایس :اًحالطضاو

 يف ٌييهذلا ظفاحلا هيف َلاَق لسع هيف َعوُتلا اًدَه َّنأ ىلإ هنأ نأ ٌبحأو

 0 (ٌباَرِطْصا هاتْعَم ريرخت ت يِف» :(ةظقوملا)

 50 1ز



 ىلع تيضرلا تاقيلعتلا 29

 o سس ےک ° ىو رار

 تے تو ہی یر

 پو رح نِ مَن «َكِلَذ نم ساي ىلع اق اوف ناجا ِثیداحألا لك جر

 ارل ظفاَحْلا لب تو ےہ

 ُهَفِصَي اًمْوَيو ةَّحّصلاب ُةَفِصَي اًمْزَف 0 ِثیدحلا يف ُهداَهِتْجا ريغ

 .(٠ کتا ابو ,نشخلاب

 اَمَل علا اًدَه» :"”(ِثيِدَحْلا موُلُع راصتخا) يف ريثك نبا ظفاحلا َلاَفَو

 َرْسَع ِرْمَألا سفت يف ال رظاتلا رَظَت يِف بفيعصلاو حيحصلا َنیَب اَطَسَو ناگ

 تو ہود ںی و

 نع ةترام ارو ظفاَحْلا دنع ُحِدَقْنَي ء يس

 0 حارس ُرْثَكأَف :ودب لع ٌدوعو

 رخآ جَو يل َرَهَظ ْنِكَل «(ِهتاَدِل َنَسَحْلا)
 "7 هتاَذِل ؛يَسَحْلا ِثيِدَحْلا يمن نب

 ہذَعَت ِنَسَحْلا ِثيِدَحْلا ٍطْرَش ْنِم نأ ىلإ ٌَراَشِ (اًقرَط) :ُلوّق نأ :ُايَبَو
 ماع تح ِهتاذإ نسَحْلا ِثيِدَحْلا يِف َكِلَذَك ٌرْمألا سیلو ا

 0 ك ص

ERYهريغل نسَحْلا َتيِدَحْلا نأ َكِلَذ ؛وریغِل نَسَحْلا ِثيِدَحْلا يف ٌرْبتعُم  
o2 

 ٰیّرْحَأ قیرط ْنِم ُهدْضْحَي اَم َءاَج اًريِسَي اَفْعَض ٌفيِعَض ْتيِدَح : هتقیقح يِف وه

 ِهذّهِب َراَشَأ هنأ ا 5 ذهب رھظف !هتاذل ال ہریَغِل ْنِكَل ٌنَسَح ُهّنأِب فضولا ٌقحَتْساَف

 )١( ص) (ةظقوملا) ٤٢(.

 )٢( )/٦۲۹(.۔

١ 



 © تينوقيبلا تموظنملا

 .ملعأ هللاو «(ريَغِل نَسَحْلا) ىلإ ِةَمِلَكلا

 ؛ةمجعملا نيغلاب (ُتَدَغ) :(ترهتشا حيحّصلاك ال ُهلاَجِر تَدَعَو) ور

 ٹرھتشا : يأ

 :مّلِعلا َبِلاَط اي كل لوق نأ ها اھ دن وهف ادل حلا اا ةارعلا

 کم و ٹیدَحلا ِلاَجِرَک اوُسيَل ِنَسَحْلا يدخل َلاَجِر نإ

 لاَجِر اًصيأ هيف ُكِرَمْشَي فضَولا اذَم َّنأ َكِلَذ ءاًقيِقَو سيل اًضيأ اًدَهو «(طْبَصلا

 ا وو !!اًضيأ حيِحّصلا ِثيِدَحْلا ِلاَرَک ال هَلاَجرَف !!ِفيِعَّضلا ِثيِدَحْلا

 يب ٌرهاَظ ٌروُصُق هيفو ّلوُخأذَم تا لاح
 :ٰیلإ تيبلا اذه تر كسا ال

 تدع اط حف خلا نسکحلارو

 تَرَتَےشا حيِحّص لاك ال ةلاّجر

E aظفاحلا فرح وق امك الل رتعلا رک  

 ِثيِدَحْلا ٍلاَجِرْنِم طْبَص لّ ِهتاَذِ ِنَسَحْلا ِثيدَحْلا ُلاَجِرَف وان رجح نا
 .حیحصلا

 الإ طوُرْشلا عج يف ِناَكرَْمَي َِسَحْلا َعَم ُحيِحَّصلا ُتيِدَحْلاَ :هيلعو

 خيشلا نع (١١ص) (ةينوقيبلا ةموظنملا ىلع ةيرثألا تاقيلعتلا) يف ديمحلا دبع نسح ىلع هلقن )١(

 .ةدغ وبأ راتسلا دبع

 )٢( (رظنلا ةهزن) :رظني )ص۳۳-۳٣(.



 ىلع تیضرلا تاقيلعتلا @

 يواَرَو ءِطْبَّصلا حات هتاذل حيحصلا يواَرَق ءطبّصلا وُهَو دحاَو ٍطْرَش يف

 1 .(قودَص دّص) ب ُْلع ربعملا وُهَو ءنفْعضَي ملو نم اطْبَص فح وتاّذل نَسَحْلا

 هوك E اک دا ل تر تا تن هوس نا اھ

 وہ ٍجاَجِتْحالا يف حيحّصلا ثيدحلل كراشُم وهو ؛يواّرلا

 ُكِراَشُم نَسَحْلا ني م ْمْسِقلا اذهو» :(ةهزتلا) يف رجح ے2 اکا لاق

 بّیاَرَم ٰیَلِإ هماَسَقْنا يف هَل ُهباَشُمَو رخ اک نو وی جاجتخالا یف حبجّصلل

 ۔وریَغل اًحيحَص نوی ِهِتاَذِل ِنَسَح )83 اذل ٌّنَسَح عمتجا اذإ

 :ِنيَمْسِق ىلإ مس ُمِسَقْنَي نسَحَلا ثیدحلا َّنإ م

 مر ۱ قلا

 ن ام رمز علا را تھم ور اق مسقلا

 ا اَت ماو ا

 حصي فیوض لَك سيل هنأ ىلإ ماّقملا اذه يف وابتنالا نم ڈیل ْنكل

 E E دیک نأ كا ةديفاوتلا نات نق اهل

 ةجالع

 ْمَلو ةَّدِع ديناسأ اهل ْتَدِجُو ثيِداَحألا ضعبب كانه :لئاق لوٹی دقو

 ؟اذاّملف «نسحلاب اهل مكحُي



 وو ةفرعم) يف حالصلا ظفاحلا لاؤُملا اًَذَه نَع َباَجَأ

 تجھ سلال :َكِلَذ باوجود :لاقف "”(ثي دخلا

 اًئشان ةفعض نوكي نأب «كلذ ُهُليِرُي ُفْعَض ةنِمَف «ٌتواَقَتَي كلذ لب ءووُجُو ْنِم

 ةاور ام انيأر اذإف «ةنايّدلاو ٍقدَّصلا لهأ نم هنوك عم هيوار ظفح يعض نم

 :.هل طض ف لخير ظن دق امم هنآ افرع آجر نم اج د

 اذَه ٍدْعاَقَتِلَو ءٍِفْعَّضلا ِةّوَقِل ؛َكِلَذ وُحَتب لوري ال ٌفْعَض َكِلَد ْنِمَو

 يواّرلا نوک نم اَن يدنا ا َكلَذَر «هتمَواَعُمَو هرْبَج ْنَع ٍرِباَجْلا

 مذا يدخل ہرکزآ نركلاب ترک

 فيعض لك سيلف هيلعو» :(ءاورإلا) يف ينابلألا ةمالعلا ٌلوقيو

 .(ٍراَبَيعالا باب يف ُّحّلْصَي

 ءاهِطْسَب ماّقَم اذه سيل قبس اَم َّعَم ئَرخأ ٌطباوَ اھل ةّيوُقَّلا ُةَلَْسَمو

 ظفاحلل (ركفلا ةَبْخْن) :ل عّسوملا يجزشو يسیرذت ت يف اهتلّصفو اھٹنبآ ْدَقَف

 جوزها تن فلا رك ونا

 ا قرا جوا سا دأ :وهو رخآ رمأ ٰیلع ُهّبنأ مث

 ا ہم رم یس

 ئل زهب :نَسَحْلا بتارم ٰیلْعَأَفد :(ةظقوملا) يف اًضيأ ٌئبهذلا ظئاخلا لوقو

 )۱( )ص۳٤(.

. 0 



 ىلع ۃیضرلا تاقيلعتلا -ِ كر

 .هَّدَج نع هیبأ نع بيعش نب ورمَعَو

 .«كلذ لاثمأو "20-0 يبأ ْنَع َةَمَّلَس يبا نع ورمع نب دمحُمَو

 رق شاقل ديور ةلالو لدي ويعمل فاسق

 خا: تار :-يزملل '''(لامکلا بيذهت) يف امك-ٌيراخُبلا مامإلا لاق

 انباحصأ ةّماعو «ديبع اَبأو «هيوهار نب قاحسإو «ىنيدملا نب َيلعَو «لبنح نبا

 :ٰیلاعت هللا لوق باب (سابللا باتك) یف "”(يراخبلا حیحّص) يف اج دقو

 اًموُرْجَم اًثيدح قلع يراخبلا مامإلا نأ وواو جرح لالا ةي مرح نم ئل

 .(ِةَليِخَم الَو فاَرْسِإ ریَغ يف ءاوقّدَصَتَو اوسبٰلاَو ءاوب برشاو ا ولا ایپل وَق وهو «هب

 َراشأَو دج نَع هيبأ نَع بيع ِنْب وِرمَع ِثیدَح ْنِم وُہ ثيدحلا اذه
 يراخُبلا يف ُدَجوُت ال يتلا ِثيِداَحَألا َنِم ثيدَحْلا اذه نأ ىلإ (حتفلا) يف ظفاحلا

 نب ثراحلاو «يسلايطلا دنع ٌلوصوَم وهو ءرَكآ ِناکَم يف هلي ْمَلَو ةقّلعم الإ
 ءبیعش نب ورمع نع «ةداتق نع ماّمه قيرط نم (امهيدنسُم) يف ةماسآ يببأ

 .هدج نع «هيبأ نع

.)۲٦۹۸ /۲۲١( )٢( 

 )٢() /۱۰بابلا مقرو /۷۷ سابللا باتك مقر ١/ ص  ۲٥٢.(حتف



 © ةينوقيبلا ۃموظنملا
 نب ورمع هخيش ةّيوقت ىلإ ىراخبلا نم ٌريصَم اذهو» :ظفاحلا لاق مث ٥ تم 5 چ هل سک 23 7 2 ۰ 5 2

 ےہ
 03 ےس ۶

 ."”(عضوملا اذه ین الإ اهيلإ ةراّشإ حيحصلا ين َرأ ْمَلَو «بيعش 3٦

 ۲٥٢(. /۱۰) (يرابلا حتف) (۱)



 ىلع ةيضرلا تاقيلعتلا ہر

 وم

 سا

 :هلوق
2 

E)نسف اتم  EE SRیف  
 ےس
 0 5 ماس أ و 2 ۳ ۰ ا 2ک n م ټه ٠ 22 7 ٢ک 0

 حرشلا

 ْنَسَحَو ٌحبِحَص :ٍماَسْق الم نإ مسي ةرلاَو لولا ٍاِتغاب ُتيِدَحْلا
 نِإَف َلاَكْشِإ ًالَو «(ٌفيِعَصَو 7 ملِعلا لُمُأ ضْتَب َدْنِعَو «ٌفيِعضَو

ED)نا ياكل کر ك  

 ِثيِدَحْلا ماَسْقَأ ْنِم ثِلاَّثلا مشقلا وُه 5 :مشقلا اذه يف اَنُه ُدارملاو

 خلا 0 ا کے م

 0 7 "و 5-5 لانا

 ٌنوُكَي طورشلا هذه هيف ْرَفوَتَت ْمَلَف طَحْلا :يأ ؛رّصَق ثيدح لکُف نذإ

 باب ْنِمَق لرو َرصَق ِنَسَحْلا ةَبنُر ْنَع ناگ ْنِإَف ءلماشلا ٌماَعلا رابتعالاب اًفیِعض



 كر تينوقيبلا ةموظنملا

fof0 يو ہے ھو  Aحيجصلا ةت  

 َدَقَف اَم وه انه فیعضلاب داّرُمْلا لم شو «قيقد رم لا ات اک

 فاك اي ENE SOLE نأ ہلا ها وك
ofر ما 0 0  

 ؟ةرثوملا ةلعلا وأ ذوذشلا دوجو وأ

 ْثيدَحْلا يواَرَو «(طبّضلا ُاَتل حيحّصلا ثيِدَحْلا يواَر نأ :هثاَبَو

ii O OES 

 زثكي وأ شخفت ْمَلَو (نسَحْلا يواَر ةَجَرَد ْنَع ةظفِح َلَرَت)

 رخ ضس ریس

 ..الیلق نَسَحْلا ةَجَرََ ْنَع صَقَن ام :ٌفيِعَّضلا» :ّلاَق '''(ةظق وملا)

 ٌملَب لَم سانا ِثیدَح يف د ددرَن مث نیو :َلاَقَف ةاورلا ٍضْعَب ۰۰ ب هَل لّثم مث

 دلا سرح ار راس

 رجا ؛قبتعْلا وذهب ةياوّرلا يف َنيِطَسوتُملا َنِم ٌريثك ٌقلخف بير البو
 (نّسلا) يف يذلا :يفيعصلاب يِنْعَأ .ٍفيِعّضلا ٍبِتارَم ْلّوَأ يه ِنَسَحْلا ِبتاَرَم

 وش

 ةركذتل رهبألا حيضوتلا)و ء(١/٤4٦) رجح نبا ظفاحلل (حالصلا نبا باتك ىلع تکنلا) :رظني )١(

 .(07 ص) يواخسلل (رثألا ملع يف نقلملا نبا

 .(۲۳ ص) (۲)



 ىلع ۃیضرلا تاقيلعتلا

 2 <ے سم © هريس د وہ و و ےب 22 ھ2
 .«ريثك ٍقلخَو...ةعيهل نْباک نيكورتَملاب اوُسیل هتاورو ہءاھقفلا بتكو

 تم رت

 يواٌرلِل ُداَقْيْنالاَو ُمالَكلا هيلإ هّجوت امب َفیعُضلا ُدّيقُي هنأو ءِطَقَف ِثيِدَحْلا

SG NEطا يف هل نام اک  

 a يفارق O سا 111:

 ٍاَهَقفلا تک يِفَو (ننُشلا) يف يذلا فیعُضلاب يِنْعَأ» :رٹک ايب لاق مَ

 .«ريثك ٍقلَخو.. .ةعيهل نباك «نيكوُرْتمْلاِب اوُسيَل ُةتاوُر

 َدِجُو وأ ءِلاَصتالاَك ئّرخألا لوُبقلا ِطوُرُش ْنِم اَطْرَش َدَقَف ول اأ ا ا ل
 2 2 ہ7 ہک نا وو و وو طابو ١ ل و و 0 ا
 ام حاس قرع اض اكل ودق نإن O RE رمل: ةلغلا نأ ھرفکلا

 «برطضُمْلاَك س صاح ٌبَقَل هل ام فيولا ماسقأ ْنِمَو» :"'”ُيقارهلا ٌظِفاَحْلا اق امك

 اق بك دانا وو لار «عوضوَملاَو "097

 :(اًعوْضْوَم وأ اًحوٌرطَم) الثم َّمَسُي ِةَلاَدَعلا طش َدَقَف ام الثم كلذ ْنِمَو

 طط تنا تاک اكو اھ روک ک7 ڈش تم ۂممَوَرْثَك وأ ہٌوطخ شحف نم

 OEE الضم را 00

 .(رْثُک ُماَسْقَأ َوْهَو ٌفيِعَضلا َوهَف) :هلوق

 ے

 ٌمَضو «ّيربخلا ىلع عفّرلاب (رثك ٌماَسْقأ) ٠ ُفيعصلا :يأ (َوُهَف) :ُهَّلوَق

 )١( (ةركذتلاو ةرصبتلا حرش) )١18-117/1(« (بيردتلا هحرش عم بيرقتلا) رظنيو )۱۸۱/۱(.



 قر تينوقيبلا ةموظنملا

 ئريدبلا ةمالحلا اهيلع ىلع ىلا ةَحسْنلِل ٌقفاَوُمْلا وه ٌتبثعْلاَو هاكلتُملا

 .(ه٠5١١ت) ىطاَيْمَّدلا

3 4 So o ۶و 3 1 ا 

 :يا «زييمتلا ىلع بصتلاب (اًماَسْقَأ) :5 ةموظنمملا خس ضعب یی ءاجو

 "3 لا رثک

 نکل رش ةماسفأ لماشلا ماعلا ه ہانعمب فیعضلا ٹول وج

 ِثیِدَحْلا ٌّدح يف ةرّبتُْمْل 092. راغب رك هلأ :ثاوجلا

 ٍةَمِص ِدَقَف رابتعاب» كلذو ؛(نَسَحْلاَو حيحصلا) يف ثمّدقت يتْلاَو ءِلوُبقَمْلا

 يِ ةعباتملاو و لاتا ةلادعلا :ىهو 2 ليما ِتاّفص نم

 ید 7 ے تل ٥ 7 7 -۱ و ےس ہے

 وأ اًهيِلت ئّرخأ ٍةَمِص َعَم ِةَمِص ٍدقَف رابتعابو ةلعلا ُمدَعَو ِذوذشلا ُمدَعَو روتْسَملا

 .'''(بیردّللا) يف ئطويسلا ُهلاق . ةتسلا َدقْفت نأ ىلإ ةفِص ْنِم رثكأ عَم وأ هل

 "امس E نا علا نأ حالصلا نِ SS | نأ ھ۱

 نا ولا کر ا مرا 2 فا یز ۳ی رت ٍظفاَحْلا دنع يهو

 لج نأ ”'نیّڈلا ٍرصاَن نبا ٌرَكذو ءاَمْسِق َنيَتِسَو ِةَنالَث ىلإ اهَلّصْوَأ مهضعب

 .(۱۷۹۸ /۱) )١(

 )٢( (ثيدحلا ملع عاونأ ةفرعم) )ص٦٤(.

 ۱۱١(. /۱) (ةركذتلاو ةرصبتلا حرش) (۳)

 .(ب /ه ل) (رردلا دوقع) )٥(



 ىلع تيضرلا تاقيلعتلا 2

 .اًمُسِق َنیتسو ِةَعَبْرَأ ىلع لمتشت هماسقأ

o : 4. 7ت  

 7 ل بعت كلذ نإ» :تاميسقتلا هذه نع رجح نبا ظفاحلا لاق
2 

 اھم ناك اَمَو ءيفيعضلا بِتاَرَم ةَفرغَم لجأل نوكي نأ ام ولْخَي ال هنأل ؛ْبَرأ 8 ا 31 ع 2 صر 58 هر ه5 3 2 3 ہو 4 ےگ
 یک رە ¢ 5 - ¢ © e 3 ےگ 1 و < مع ھھ ےہ

 ام نأ فّرعي نأ لجل نوكي نأ نِم ولخَي الف لوالا ناك نإف ءال وأ فعضأ
 ےہ
 تال را قع أ کا طرف یکن مع 2 مر نا

 اا و ل ر لاک 0

Eجی  N N 

 ؟وُه امف يناثلا ناك ْنِإو

 مشاب مشق لك صيِصْخَتِل ناك نف «ِفَعضألا ةفرْغَم َريَغ ٌرمألا ناك نإو
 هرو ل لاو للا ل قا اإ ايار ل منو «كللذك سيلف

 .«؟ وه امف كلذ ریغِل وأ هرم هرم هذهف ا َبلاب اًمشق لبي مك ِةَفرْعَمِل وأ

 ْنَمَو ميسقتلا اذه ْنَع لاق ثيح ةليمج ٌةملك يواخّسلا ظفاحللو :ُثلق

 ےرص ہم ےس

EZ 0ِتاّمھَم نم -تاّميسقتلا ريغب :يأ- هريغب لاغتشالاف دئنح و مع .ةيف ىبعد 0 ا تا( < . مآ ےک یم  

 امك يطويسلا لوق وه سيلو ء(۱۷۹/۱-۱۸۰) (يوارلا بیردت) يف يطويسلا ظفاحلا هنع هلقن )١(

 :مالكلا لوأ يف لاق ثيح يب ٌرهاظ هيلإ راشملا عضوملا يف يطويسلا صن ناف ؛مهضعب همهف

 يف لاق مث ءالماك هركذف ... :لاق مالسإلا خيش تيأر مث حرشلا اذه يف اهطسب تدرأ تنك دقو)

 .(ہریطستب قاروألا ديوست نع تلدعف ٰیھتنا :ہرخآ

 (بيردتلا) يف هدنع ُدارملا وه ذإ ءرجح نبا ظفاحلا نع هلقن مالکلا َّنأو حوضولا ةياغ يف هنم اذهف

 .هبنتيلف «(مالسإلا خيش) :هلوقب



 ْنَّمِم ِدِحاَو ریَع صاح دقو ڎكآ وئاصقتشال ليوُطلا ٌرمعلا عسي ال يذلا فل
 ..اوُيَعَنَأَو اوبعتف كلذ يف نأشلا ہٹ

 ئارلا ید اَب يف مارملا بعص بولطَملا يلا َناَك اّملَف ٍةَلْمْجْلاِبَو

 هلع مدا رجح نْبا ظفاَحلا مالک وځَ کد مث ۷ ..هلوقب هب اخي ُهصّخَل

 )١( (ثیغملا حتف) )١/ ١١١-١١١(.



 ىلع ةيضرلا تاقيلعتلا ےہ

 0 1 ے 2 و

 وتر بلا ئل نی ا انجز (0)

 هوو هوو م هوو هو ومو ڈر ہہر مه وهو ہہ ہہ ہہ ہر ووو و و. هه © مه © ©

 "تک ۶ھ 77787 ف نل ةنم ٌعورش اذه

 نج وأ ا ىلع ال و «دانشإلا ٰیھّکُم :ىأ ةاهتتُم رابتعاب ِثيِدَحْلا
«6 

 ا 0 و تص

 ٰیندَأ یف رف لب اًفيِعَض نوک دقو هِتاَجَرَد ٰیَلْغَأ یف اکی نوک دف

 - و ع 2 ت و ا و ٤ ہے و 5

 ىباحصلا ةبسن ءاوس (تشسن :يا (فیضا) .يذلا ثيدحلا :يا ؛(اَم و) هلوق

 ."'اورکأت ولو نيفنصملا لوق هيف لخدي ٰیع ءامهدعب ْنَم وأ يعباّتلا وأ

 الْغِف زا لْوَق يتلا ىلإ فيِضَأ اَمَق نزول ءايلا تفّمُح (ئّكل) :هلوق

 ا مي -اًمكُ وأ اًحيرصت- ةّيقّلَخ وأ ةّيِقلَخ ةفص وأ اًريِرْفَت وأ

 )١( (ثيغملا حتف) :رظني )۱۱۸/۱(.



 نر تينوقيبلا تموظنملا

 دقو الصنم ٌعوُفْرَمْلا نوكَي ْدَقَف ؛(لاصتالا)و (عفّرلا) نيب َمُرالَت الو

 ۰ نوک ال

 :عوفرملاو تةُناَيِب قبس ام ئلع- اًعوفرُم ْىََمَسُي :يأ (ٌعوُفْرَمْلا) :ةلوق

 0 ا نو بور اف وهو تل قمل وخفت نا

 لو بل عيفّرلا ماقملا ٰیلإ

 ١ :عورَعْلا 0 اتم يدادغبلا ُبيِطَحلا طفاصلا لاق

 ." ”«هِلْعِف وأ لكلا ِلوُسَر ِلوق ْنَع ٌيِباحَّصلا

 ا لك بتلا ىلإ فيضأ ام» :هلوقب حالصلا نبا ظفاحلا ةفّرعو

 ا وعلا كما رحال موا ع فم
 .ُهَدْعَب ْنَمَف ٌيعباّتلا ٌلَسْرُم

 ُروُجَي بيطخلا َظِفاَحْلا َّنأب ضارِتْعالا نع ' '”رجح ُنبا ظفاحلا َباَجَأو

 و وا ا و

 نيَمْسِق ٰیَلَع ٌعوُفْرَمْلاو

 E ہما

 .(۱۸ص) (ةيافكلا) )١(

 .(٤٥ص) (ثيدحلا ملع عاونأ ةفرعم) (۲)

 0١١(. ص /۱) (حالصلا نبا باتك ٰیلع تكنلا) (۳)

 .(07ص) (رظنلا ةهزن) :رظني )٤(



 ىلع ةيضرلا تاقيلعتلا هر

 .اکُح ةعفر َناك ام :يناثلا

 ايك هللا لوسَر تعيس :ؿباحٌصلا لوق :يلوقلا عوفْرَمْلا :لوألا ةلثمأ نمو خاک ےس f ص 2 2 2 2 ہوا و وی او
ed 7بال ل 4 3 1 3  

 .اهوحنو ...25هللا لوسر لاق :هريغ وأ يباحصلا لوق وأ ء...لوقی

 وأ ...اذک لعف هيي لا لوسر تيأر :يباحَّصلا لوق :يلعفلا عوفرملا ع ۴ . ناک لب ع ت 4 2 ۰ 5
 تاک د ٠ 9 9 3 ا
 .هوحنو «...اذك چہ ہللا لوسر لعف :هريغ وأ يباحصلا لوق

 تراس ل جج 18 ¢ و ےل یک ۰

 لَك هللا لوسر ةرضحب لعف :هريغ وأ يباحصلا لوق :يريرقتلا عوفرملا
 .اًراكنإ يوري الو ...اذک

 رثآ نَع ربخأ يباحّصلا وكي نأك ءاّمكُح ٌةعفر ناك ام وهو :يناثلا اًمأو
 ء ےہ 230 7 ۔ہه € هس »8  رےے 0 2

 ايخاك ةلبقتسم رومأ وأ عءايبنالا رابخا وأ .قلخلا ءدک ةيضاَملا رومالا نم

 اذه َنوكَي الأ ٍطْرَشب ِتاّييَقلا َّنِم اًموحَنَو ِقَعاَملا طارشأ وأ «نتفلا
 اكم

NES 
E ا همام ك و... ا 

 وأ صوصخَم باوث هل لعف نِم يباحصلا هب ربخي ام :اضيا هيف لخديو

 الإ هيَفرْعَم ىلإ َليِبَس ال ْذِإ ؛هیف داهتجالل َلاَجَم ال اّمِم ءٌصوّصْخَم ٌباَقِع ِهيلَع

 ےۓے یے : یس و 7 95 7 1 ے وم ريب م

 انرمأ وأ ءاذك ةْنّسلا نم :يباحّصلا لوق :“ امكح عوفرملاب اًضيأ قجتليو

 ْنِإَو ل تيثلا ةنس ىهف ثقلطأ اذإ َةَنِّسلا نإف ؛اههبشو ءاذك نع انیھُت وأ ءاذكب  20 0 5 1 3ناب 2 2 ا ا َ

 )١( امو -010 /۲) (تکنلا)و ء(١٥۱ -۱۲۹/۱) (ثيغملا حتف اهحرش عم يقارعلا ةيفلأ) :رظني

 .(اھدعب



 عذر تينوقيبلا تموظنملا

 ت ےس ى اا ع س ر 5 ۔ 5 تم سب م رے < 3

 ْنِم روضي الو ي ةنِم وه عيرشتلاو ٔیھٹلاو رْمالاَو :تدیف اًهُريغ اهب دیِرآ

 ٍةَباَحَّصلا نع اذه مهمي الو ٌيِدّبَعَت ا ا و لد لاف ار

 .- عيِوَجْلا نَع هللا يضر-

 وأ هيمني .ثيدحلا عفْرَي :ٌيِعباتلا لوق :اًمكح عوُفْرَملاِب قجتلَي اذكو 71 ےک و 2 ےک ور رہو و ر ٠
 ىلإ ةحيرّصلا ةَعيصلا نَع يعباتلا لودع نإف ؛اهوحّنو ...ةياور وأ «هب غلبي ا قو ںی 2 22007 ےک 3 2 ۶ و

 22 صل . ہک ار. ےس ہر رو ع ر ھه مه سر # 9

 اتهيتم نوک ْعَم عفّرلا ةَعيِص يف كش نوكي نأ وهو ؛لاَمِيْحا هل ةغيصلا ِهْذَه
٤۰ a>7 کتا یک فی صو وے یر رہ نیو <  

 : ماقّملا اذه يف ةَربتعملا ضاّرغالا َنِم هوحن وأ «عفرلا نِم

 TALC 07 ٤ ےہ 1
 > هل هريسفت نإف «يباحصلا ريسفت :اضيأ اًمكح عوفرملاب دو

 سا ربا ع را سل هَ مس 04 ير مو وی

 الِإ نوکی ال اذہَو ؛لیزنتلا رَصاَع ُهَئأل ؛ةَیآ لوزن بَّبَس َبَبَس يِكْحَي َناَك اَذإ عفّرلا

 تاک ن7

 ٠ دو هلذهع يش

 1 و

 فالج هيف لورا بب هل لعن ال ال ِيِباحَّصلا ٌريسْفَت نوكي دقو

 و

 ناك ؛مفّرلا مك ىلع لد ةنيرق تا نإ لاا سیل هنأ حيحصلاو

 را درک قل تھک اک ہم نا در نايم ار ركل

 .باتكلا

al۶۶ع ۶  
 ےک ےک ےک

 )۱٤٤١/١(. (ثيغملا حتف)و ء(۷٥۵ /۲) (تکنلا) :رظني (۱)



 ةملكب ْتَنرُق اَذِإ ٌكِلَّذو «لصّتملا ٰیّتَْمِب (عوُفْرَمْلا) ةملك ٌلمعتست

 يف رماظ اذَهَو ہَلَصَر يأ ثالف ُهَلَسْرَأَو نالف ُهَعَفَر :مهِلوَقَك «(لَسْرْمْلا)

 . السلا نبا ظفاحلا هيلع هّبن (لّلعلا) بتک

als مو «1 
  MN FFتي

 )١( (ثيدحلا ملع عاونأ ةفرعم) :رظني )ص٥٥(.



 هو وده ووو و وو هوو ووو وهو وم و و هو هو هو و وهوه و و هه © هو هو هه هو هو © © کک «© ©

 ةقلعت ثح کیم ھو ٌعوُطَفَمْلا : وَمَو ماَسْقألا سماخ وه اذه

 وأ ةَكْضلاب هَل قلت أو داتشإلا هُم يِنْعَأ هاهَتُْم ٍراَبْغاِب ِثيِدَحْلا ميسُفَتب

 كلذ ےک رک ا ا

 اذإ-لْعِف وأ لوق ¿ کل شو تک يذّلاو :يأ (اَمَو) :ةلوق

 .ريرقت وأ -عفّرلا وأ فقولا ٍةَئيِرَق ْنَع الح

 ¢ عوطْقَمْل ِثیدَحْلاِب ىَّمسُي ئ (عوطقملا) نفقا : يأ (وه) لوف

 وأ عبا ةَقاَضإلا 0 «يعباَتلا ىلإ ٌفاَضُي اَب ٌصوُصْخَم وُهَف
29 

 وهو 4 ٰیواخٌُملاَو «“ رجح نبا ٌظِفاَحْلا مُهْنمو هنود ْنَم َكِلَذَك وهو 0

 .(۵۷ص) (رظنلا ةهزن) :رظني )١(

 .(۷٦ص) هل (ريبألا حيضوتلا) :رظني )٢(



 ىلع ّييضرلا تاقيلعتلا نر

 ےس

 :ٰلَع عمجَي .(لصَو) ٌدِض (عِطق) ْنِم ل لوعفَم مسا :ةغل ٌعوُطَفَمْلا

 و تجد : يأ «عيِطاَقَمَو َعِطاَقَم

 ؟يعباتلا وُه لاو

 ملم وُهَو -رّيمُي مل ْنِإو- يِباَحَّصلا يقل ْنَم :وُه ٌيعباتلا :ٌباوجلا
 ناك وأ همزالی مل وأ همزال ءعمسی مل وأ ةنم حمس ٌءاوس ءَكِلَذ ْىَلَع َتاَمَو

 .امعأ امهالك وأ ٰیمعأ رخآلاو اًرصبم امهدحأ

 :-قبس امم وح ىلع يعباتلا َفيِرْعَت رك ْنأ دْمَیِرَجَع ُنْبا ظفاَحْلا لاق

 یمن وأ عامّسلا ةَحِص وأ ٍةمَرلُجْلا لوط يعباتلا ف ظا نل تار

 مُہِو «نيتشقلا ّيأب مهِقاَحْلِإ يف فلتخا ًةقبط نيعباَتلاَو ةباَحَّصلا نيب یب

yS۳ لَك تلا اور ْمَلَو ,مالْسِإلاَو ًةَیلهاَجْلا اوُكَرْدَأ  

 .(ةباحصلا) يف ٌربلادبع نبا

 حصفأ هلال ؛ٌرظن هيفو ةباحَص مُهَّنِإ لوقی ٌربلادبع َنبا َّنأ ضايع ئعَّداو

 ٍنْرَقلا لهأل اًبعوَتْسُم اًعماج ٌةباتك َنوُكَيِل مُهَدَرْوَأ امّنإ هّنأب هبات ةبطخ يف

 ا فرع َنيعباتلا راك يف َنودوُدْعَم مهن خیحصلاو لالا

 ؛...ال ْمأ يشاجتلاك اب بتلا نَمَز يف اًملْسُم ناك ْمُهنِ

 )١( (تکنلا)و «(57ص) (ثيدحلا ملع عاونأ ةفرعم) :رظني )0١4 /۲(« (ثيغملا حتف)و )۱/ ۱۲٢١(.

 ) )۲.(05ص) (رظنلا ةهزن)



 اولا «يديمتلاو هيفا لا کالا نم ا ف ََكَو

 رہو دم ےک وس قو ری او ۱ چ7
 :يا (عطقنملا) هب نوديريَو (عوطقملا) ظفل قالطإ مم رو ؛ینطقرادلاو

E 

 ےح اّدلا ٍظِفاَحْلِل aL E مسا تالا 7 يف ءاج

 اوو لَ يلامس يبأ نب لیعاتشإ يدك هع نو نَرْخَمْلا هلا دلع

 اا تیل ِدَح ْنِم دئْسُمَو عوطقَم ْنِم ِٿيَِح کا ِناَمَت وحَت ركَذَو ءاي

 .«عيطاَقَم ام دك دلاَح يبا

 سكَع وه هب صاخ ٌحالطصا (ھ۳۰۱ ت) یجیدربلا رکب ىبأ ٍظِفاَحْنِلَو

 هب ٌديِرُيَو ال ظفَل قَالطِإ وهو هَعَم ْنَمو يعفاشلا مامدا ام

 ميلا ٍلْمَأ ُضْعَب ُذْعَب لاَقو» :لاقف بيِطَحْلا ظِفاَحْلا هيلإ َراَشَأ «(عوُطُْفَمْلا)

 ا هنود ْنَمَو يعباتلا َنَع يوُر اَم :م طَقنْمْلا ُتيِدَحْلا :ِثیدَحْلاب

 .'''؛ہلْعَف وأ ِهِلوُق
 (بيرقتلا)و ء(١۱۲ /۱) (ةركذتلاو ةرصبتلا حرش)و «(۷٤ص) (ثيدحلا ملع عاونأ ةفرعم) :رظني )١(

 )١45/1- (ثيغملا حتف)و ((2015 /۲) (تکنلا)و ء(بیردتلا هحرش عم )۱/۱۲٦١(.

 )٢( ص/۳۳۲ مقر) ۳۰۷(.

 )١ (ةركذتلاو ةرصبتلا حرش)و ء(۹٢ص) (ثیدحلا ملع عاونأ ةفرعم) رظنيو ء(۵۹ص) (ةيافكلا) (۳)
 ۱۲٦(. /۱) (ثیغملا حتف)و ؛(٥۱۷ص) (رظنلا ةهزن)و ء(٥۱۷و ٣١٥ /۲) (تکنلا)و /٤۰(



 ىلع تيضرلا تاقيلعتلا 5 2

 اذّه» :هلوقب یجیورْبلا ظِفاَحّلا يأَر ٰیَلَع حالّصلا نبا ُظِفاَحْلا قلع

 اک نباو ا لاف ِهوُحَنِبَو سز ٌبيِرَع

 :ِناَهيِجْوَت مللا ٍلْمَألَف ثعم ْنَمو يعفاشلا ماَمإلا ظفاَحْلا عینَص ْنَع ام

 .كاطضالا راَرْقَيْسا لْبَق ناك مهْنم اذَه نأ :لّوألا ةيجوتلا
 o£ o 9 ٥ 8 ا 3 ہے 5 مہ 0 ت 7۶

 .ملعلا لهأ ْنِم هب لاق ْنَمَو هب صاخ حالطضا اذَم نأ :يناثلا ةيجوتلاَو

 و۴ 3 fo o ٥ ے گپ 020
 .رھظا يناثلاو حالطصالا دو نم مهنإف ؟دعب هيف لوالا :تلق

 قباسلا يجيوربلا ٍظِفاَحْلا عيِنَص يف لاب اًضيأ يناثلا هيجوتلابو :ُتْلُق 080 مس صا < . او 207 5 و

 a دول ھا
 و وک

 :لوقأ ةَدِئاَفلِل اًميمتَتَو

 نِي يِناثلاو نتملا ثحابم نم لوالاف ؛(ةرَیاَعُم عطقنملاو عوطقملا نيب 00ھ ا ا ےک E ا ا

 يف وأ ثعَم ْنَمَو يعِفاَّشلا مامإلا ماَدْخِتْسا يف اَدَرَو اَماَذِإَو «"دانسإلا ثجابم
 هللاو «هنايب مدعتملا مهدارُم لع ن 5 2 2 ا :

 ےہ

 اري امُهَّنِإَف ؛يجيدربلا ظفاحلا مادختسا

 .ملعأ

 .(۵۹ص) (ثيدحلا ملع عاونأ ةفرعم) )١(

 .(بیردتلا هحرش عم -۲۰۸/۱) (بیرقتلا) )٢(

 )١( (يوبنلا ثیدحلا مولع رصتخم يف يورلا لهنملا) )ص٦٤(.

 )٥( (ثيغملا حتف) رظني )177/1(.
 )٦( (رظنلا ةهزن) :رظني )ص٥۷(.
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 5 (دنسملا-5)

 :هلوق

 نيراتشإلا لے ملا ٌدَتْسمْلاَو (۸)

 ْنبَب ُےَلَو ٰیَفططُملا ٰیّتَح ويوار

 حرشلا

 :هَلوَقَف ءيِنوَلا اَهَمَظَن يتلا ِثيِدَحْا ماَمْنَا نِ شسِواَملا ُمسْيلا وُه اذه

 ٍنوُنلا حف و ميمْلا ٌّمَضِ ۶ ب ؛(ْدَتْسُمْلا)ب رقما ماما سسِداَس :يأ ()

 7 .هللا ٍلوَحب اًبيرَق ہّذح نايب يِتأیَسَو ةَدَحّوملا

 تح ُهَقوَف ْنَّمِم ُهَعِوَس وار لک وکي نأ يأ (دانسإلا ٌلِصّتملا) :ُهَلوَق

 . اک ہلا ع

 00 ٥ ا ےہ سرور اک یر سا 2 42
 .ءادتبالل انه (ْنِم)و ءهلوعفمل يفصَولا ةفاَضِإ ْنِم اذه (هيواَر ْنِم) :ةلوق

 ” ( < ہلاک طظ ے 1 سفر 0 71 << هوك تر رک

 ةصاخ ب هللا لوسَر ىلإ يِهتنَي نأ ىلإ :يأ (ئفطَصملا ئتح) :ةلوق
 م پے یک رم و : of of ۰ یے هاك عمو رە یھ <
 ةدكؤم ةيلاح ةلمج يهو ءلصفتَي مل وأ «عطقني ملو :يأ (نبَي ملو) :ةلوق

RÎںی اھ و وسلا یھ  Eوا ا ا  e00  
hE TOE 

 وک



CDىلع تیضرلا تاقيلعتلا  

 ديزأَو «ينوقيتلا دنع (ٍتْسُمّلا) ِثيِدَحْلا َدَح اتل نِي مُدَقَت اَم ْئَلَع ءاَنب

 :لوق

 23 2 . 00089 يمرس” ص
 :لوقأ (دنسملا ثيِدحلا) يفيرعتو ِهدَح ِناَيَبِل

 2 3 1 ۱ 22 3 ل 9 2 ۰ 2پ 2 یک کک

 ني دنسملا) ٤ '(ٹیدَلا مولع ةفرعَم) يف مكاحلا ظفاحلا لاق ١-

 2^ ممر د 0 5 ہر م م رک وہ 02 ¢ 7 ٥

 هلیتخَي نسل ةنم ةعامس رهظَي خيش نع ثدحملا هيورَي نأ :ِثيِدَحلا

 ىلإ روهشَم ٌيِباحَص ىلإ داتشإلا لی نأ ىلإ خيش ْنِم هجيس ٌعاَمَس َكِلْذَكَو
 . لو هللا لوُسَر

EOءافوقوم نوكي الأ :اھنِم «هاتركذ اَم ريغ طئارش ِدنْسَملِل مث :لاق کو د ا یھ ام قت ا اھ ل یس ا  

RIہو ء اسمو. ٥٣ مس ےب ص ٠ ك5 بهو يرد یگ م هر  

 نوک الأ ِدْنْسُملا طئارش ْنِمَو...سلدُم هِتياَوِر یف الو ءالَضْعُم الو ءالَسْرُم الَو

 2 هر هيام ا حاد فام ع ہہو وس فن و ۰: ےہ ۰
 تی جیش تہ وت ل

 وانا نس فا فام طا نا کلر

 و و e 2 یو ا ہہو 5 ۶ ےک 2. r و

 :دنسم هنأب ثيدحلا مھمصو) :هلوقب تيطخلا ظفاحلا ہدحو ۲

 ْمِهلاَمْحِتْسا رثكأ نأ الا شع دنا نك د اا ارو

 لك ترکی نأ sS وه ۶ ۳۳ ےے

 "ا نا
 ہم

0 0 
 تح هَفوف نَمِم ُهَعِوَس ِهِتاَوَر ْنِم ِدِحاَو

 00 ىلع رصتقا لب عاّمَّسلا

 .(۱۷-۱۸ص) (۱)

 .(۸٥ص) (ةيافكلا) (؟)



 تى ةينوقيبلا ةموظنملا

 :اذَک ٍبيِطَخْلا لوق ٰیلع اًفلعُم "”تكلا) يف رجح كح نبا ظففاَحْلا لاق

 طق لاتنیدال لَ يف لإ لما شملان بيل ڈنر قت ال

 :وُه َدَئْسُمْلا نأ ىلإ "”(ةيخّنلا) يف رجح نبا ظفاحلا ٌبهذو -۳

 ٌةعاطقنا ناك اَم (ِدَنْسُمْلا) 5 ا ««لاَصّمالا ةرهاظ دنسب ٌيباَحَص ٌعوُفرَم»

 ا0 ا ےن A فخ

 ی8 هلا ِلوشَر ىلإ هُدََس لصتا ام :وُہ دنسْمْلا َتیدَحْلا َّنأ :خیحٌصلاَ

 ِنْباَو ” ريثألا ِنْباَو ےامُهْنَع رم اًمك- ٍبيِطَخْلاَو مالا ژاَیْحا وُهَو
 18 ريو ےھتلاد سلا قيد

 RN ھ7 0

 «(ركفلا ةبخن) ىلع يحرٌشَو يسرد يف عّسوتب اهتنيب رثكأ ةلثمأو تاليصفت

 .ملعأ هللاو

.)06/۲( )١( 

 )001/١(. (تکنلا) رظنيو «(ةهزنلا عم -۷٦ص) (؟)

 ۱١۷(. ص )١/ (لوصألا عماج) (۳)

 )٤( (حارتقالا) )ص١155(.

 )٥( (ةظقوملا) )ص١”7(.

 ؛(۱۰۹/۱) (عنقملا)و «(55ص) (ثيدحلا ملع عاونأ ةفرعم)و ء(۱/٥۲) (ديهمتلا) :رظني )٦(

 .(اهدعب امو )007/١. (تکنلا)و



 نبا ٍظِناَحْلاَك عون اورم (دئسُمْلا) طفل َلعَج میلا ٍلْمَأ ُضْعَب
 ةصاح الب يتلا نع 86 :كَتْسْمْلا» :(يهمَتلا) ىف لاگ تح يلا دبع

 ےس

 ن 'ءاًعِطَقْنُم وأ ناک صنم

 3 . ۲ ل 2 ۸

 )١( (دیھمتلا) )۱/ ۲٣(.



 نیر يدويا وظل

 (لصتملا-۷)

 :ةلوق
 ٥ ت اک و 8 ا

 لصتي وار لك عمس با (۹)

 لص كلان ئَئطْصْمْلا داتا

 حرشلا

 ةموظْنَملا وذم اَهْننَعَضَت يتلا ِثيِدَحْلا ماَسْقَأ ْنِم ٌعِباَّسلا ُمْسِقلا وُہ اَّذَه

 .ُلِصّتُمْلا ٌتيِدَحْلا :وُهَر
EEC(عطقنا) دض (لصتا) نم لعاف مشا :ةَعْل وهو وج روپ اک . 

 ُهَل علا اذَهَو ءِلاصتالا نْعَم نایب قَبَس (لصتی وار لگ عْمَسِب اَمَو) :هلوق

 .ٍلوُبقَمْلا ِثيِدَحْلا طورُش ْنِم طْرَش تسلا ٌلاَصَنا نأ بس ْدَقَو :داتسإلاب قلعت

 َقَلَعُمْلاَو مطقنُملاو ءُلَصْعْمْلاَو ءُلَسْرُمْلا :وہ ُحُرْخَي ديقلا اَذَهَو

 .لاّصتالا ديف اهتاقاتُمل ؟سلدملاو

A 

 5 سد سر 7 5 ہی 2027 هر ہے رم و رک

 رابخإلا» :هلوقب ةعاَمَج نبا ظفاحلا ةنع ربع .داتسإلا (هداتسإ) :هلوق

 )1( و ا یل
 ۱ (نتَملا قيرط نع

 .(۲۹ص) (ياورلا لهنملا) )١(



 ىلع تیضرلا تاقيلعتلا فا

 .'''؛ْنعْلا ىلإ ةلصوُمْلا ى ٌقيِرَطلا وُم» :رجح ُنْبا ظفاَحْلا هيف َلاَكَو

 .دحاو 0ت9 وهو

 ''"؛مالکلا َّنِم داسا َنِم هيلإ يهني ام ةياَع وُه» :ُنْئَمْلا
 يا و ڈر و 71 ےک و وڈ :

 .لصتملا ثیدَحلا وه (ف) 2 (ٰیفطصَملِل) :هلوق

 اَمُهتيَب ٌقْرَملاَو «(ِدنْسُمْلا) ثيِدَحْلاَو وُہ يوَتْسَي ّدَحْلا اَذَه ٰیَلَع ءاَنبَو
 مالک ىَلَع ِهِقيِلْعت 5 يِف رجح نا ٍظِفاَحْلا ِنَع هل قبس ۓ سی

 ىَلَعَو (عوُفْرَمْلا) ىَلَع ُقَلْطُي (ٌلصتُمْلا) نأ ىلإ ملعلا لْمَأ ضْعَب َبهَذَو
 اکا (ِقوَقْوَمْلا)

 2 7 اپ ت 2 0و0

 ٣ عوُفرَمْلا ىَلَع ُعَق د هقلطمو» :حولصلا نبا ظفاحلا لاق

 ا وو ۃاَرعلا ظفاَحْلا لاق
 لو موم و ر ل ٠* هلن ب لص د ْنِإَو

 عوطقملا لخدي نأ اوريْمْلو عوفرملاو فوقوملا ءاوس 1 ° 5 ٠

 .(67 ص) (رظنلا ةهزن) )١(

 .(65ص) (رببألا حيضوتلا)و ء((۱۲۲ /۱) (ثيغملا حتف)و ء((۱۸۳ /۱) (بيردتلا هحرش عم

 .(اهحرش عم -۱۲۳ )٤()۱/



 هدانسإ أ ام وه ولا لصتملا» :نيتيبلل ا رش یف لاَق 4

 .هيلع اًقوُقوَم كلذ َناَك ٌتيَح ةباحصلا َنِم ٍدِحاَو ئَلإ وأ تلا ی
 ...ةلصتُم اهّئوُسُي الق مهيلإ ٌديِناسألا تلصقا اذإ نيعباّتلا لاوقأ اگأو

 تپ سس ی۶ أ مے ےہ ۰ : 2 اپ ا

 ىلإ وأ ءبيسملا نب ديعس ىلإ لصَنُم اذه :مھِلوَفَک يهلك يف ٌعقاو ٌرْئاَجَ

 .«كلذ وحّنو «كلام ىلإ وأ .يرهزلا

 "ےس

 .مّلْعَأ ةللاو ِدَنْسُمْلا َنِم َّمَعَأ لصَتمْلا ْنوُكَي ٰیتعَمْلا اذه ٰیَلَع :ُتْلُق

a Q2 
  USتو 9و



 ىلع ۃیضرلا تاقيلعتلا تر

 .ةزْمَهْلاِب «ٌلِصَتْؤُم اذگَو «ُلوُصوَمْلا :لصٌتمِْل لاق

 ٍنْمَهْلاَو ُكَمْلاِب ٌلضت ْوْعْلا ل لاو :ثلكو ج دنا طفاكلا لاق

 .ةضاوم يف (ةألا) یف يالا اب يهز

 ٌةراَبِع َيِهَو ءَيِعِفاَّشلا ةن يه :ُهَل (ِفیِرضتلا) يف ٍبِحاَحْلا ُنْب دا لاَقَو

 . اهتم ىلإ ِهلَّوَأ ْنِم داتْسإلا قايس یف هخيش دعيت او رك ةقينق اكع

 نأ َمُعْزَت نأ ْميِطَتْسَت الو» :(ةَلاَسّرلا) يف ُيِعفاَّسلا ُماَمِإلا َلاَق :ُتْلُق

 ."”2لِصتؤُمْلاب ات -لَسْرُمْلاِ : يأ- هب تبت ہت ةكخلا

oR 

 .(65ص) (رہألا حيضوتلا)و ء(۱۲۲ /۱) (ثيغملا حتف) :رظنيو 2201١١ /۱) (تکنلا) )١(

 ۱۲۷١(. مقر /٤؛٤٦ص)(۲)



 وم

 ےہ
 :هلوق

ODاعتق اسم دق  E E 

 سيلا

 ےہ 0

 اهنيك یتا زا ترا

 تك

 حرشلا

 ُتيِدَحْلا :وُهَو ِةَموظْنَمْلا يف ِثيِدَحْلا مامْفَأ ْنِم ُنِماَثلا ٌمْسِقلا اد
 ١ 5 ہر وو

 ا

 1 2 2ھ ه5 Ss ھر و
 لاّصتا وه وا «عباتتملا وهو ((ةَلَسْلَّسلا) َّنِم ٍلوُعْفَم مسأ :ةَحل وهو

 دوك لولو مو غلام کلا
 ہو وغلا ھه

 ٰیلَع اک) وُہ ُبِلاَّطلا اَهُيَأ :يأ ؛(لُق ٌلَسْلَسُم) : ہر

 يواّرلا لوقک :يأ ؛(لثم) ف ولا ناك ءاوش 20 دحاو (ينصَو

 لبق رتو «0الأ) ةَلِْنَمِب حاَفيْسا ٌفْرَح اَنُه يهو ءٍِفيِفحَنلاَو حتفلاب (اھآ)

 )١( (ثيغملا حتف) :رظني )٤/ ۳۷(« (برعلا ناسل)و )۱۱/ ۳٣٤(.



GDىلع ۃیضرلا تاقيلعتلا  

 (نإ) ْتعَقَو اإ هنأ ''(بیبللا يِنْعُم) يف ماشه نبا رکذ دقو ءاَنْه امك مّسقلا

 ,ةیحاتفتْسالا (آلآ) َدْعَي امك «ْثَرِسُك مآ دخ دعب

 .(ةّيلَعلا تاّذلا ىلع ٌمَلَعِ) ِةَكالَجْلا ُظْمَلَو ءب ٌمَسْفُم (هللاَو)
 ۶2 نإ 5 مص 3

 نال ينثدَح َدْقَل هللاب ٌدِهْشَأ :َلوُقَي ناک (ٰیّتقلا) يِنَرَبْخَأ :يأ ؛(ينابنآ)

 .هوحَنَو ..اذکب

 يواّرلا َلاَق ول ءيِلْعِفلا يِفْضَولا لَسْلَسْمْلا َنِم :يأ ؛(َكاَذَك)

 اين :فيرخلاب (ینثّدح ْنا دْعَب) لاق (ْوَأ اًمِئاَق هينئّدح

 ىَلَع ِهِداَنْسِإ ٌلاَجِر عباَتت ام : تاب ٍلَسْلَسُمْلا ِثيِدَحْلا ٌدَح < یف ُصْلْخَت

 کا سرا یت تک

 نوعا ديالا لع يك ال عضو ثيل مرلع نم غرق اذهو
 ْنِكل دِتَجَرَد ىلإ لوصولل ٍةسارّدلل عضاخ وُہ لب ءاًقييضَت وأ اًحيِحْصَت
 َناَك اَم اَهُرِيَحَو قارا طْبَض ٍديِزَم ْنِم هيف اَمِل اًنْسُح َتيِدَحْلا ٌديِزَي اّمِم ُهدوُرَو

 . ظاّفحلا ُضَْبُهَلاَق امك «سيلذتلا مَدَعَو عامل امَّسلا ٍلاَصَنا ىلَع ٌهَلَألَد هيف

- 
 م

 .(۷۸ص) (۱)

 يوونلل (داشرإلا)و ء((۱۰۸/۱) (لوصألا عماج)و ((77/5 ص) (ثيدحلا ملع عاونأ ةفرعم) :رظني (۲)

 «(4 48 /۲) (عنقملا)و ٥٦٤( /۲) (ثيدحلا مولع راصتخا)و ؛ء(٣۳ص) (ةظقوملا)و «(204/5)

 .(۳۹/) (ثيغملا حتف)و ء((۲۸۸/۲) (ةرصبتلا حرش)و

 .(5 ١ ص )٤/ (ثيغملا حتف)و «(5١7ص) (حارتقالا)و ء(۲۷۳ص)(ثیدحلا ملع عاونأ ةفرعم) رظني (۳)



 2 تينوقيبلا تموظنملا

 ِففْعَض ْنِم ُتدلَسْلَسُمْلا ُملسَت املقود :حالصلا ُنبا ظفاَحْلا لاَ لوألا

 ٠ !هِنْتَمْلا لضأ يف ذ ال لّسْلَسّتلا فضَو يف ينعأ

 ارو ةيِهاَو ِتالَسْلَسُمْلا ماعد :"”(ِةظِقوُمْلا) يف بهذا ٌظِفاَحْلا َلاَث

 .«اَهِتاَوُر ٍبِذَكِل ؛ُةَلِطاَب

 رابخألا يف ِتّبثَتلا ٍبوُجو ْنِم ُهُريِرَقت قبس اَم ٌديِفَتْسَت ِنيَلقَنلا نيه ْنِهَق اسٹار ات ر رش رد قسم دقن عل

oT 

 نقلملا نبا ظفاَحْلا َلاَق اَذِل ؛َكِلَذَک اھ اَهيَلَع ُتِلاَعلا اَمَّنِإ ءلَملَمُم ب تم لك
0-4 

 .ملعأ 4 هللاو ؛(خیحصلا هيف قو : 0 ”(ثيدَحْلا مولع يف ٍةرِكذتلا) يف

 اک و ظفاَحْلا لاق 4
 رس سام ےہ

 )٤( 1 مہ ےس ا رس 5 8 2ھ, ے

 2 2 م چ ت : 1 ۔. 4 کو ںی رک ےک
 ةرات مث» :تیبلا اخراش ''(ثیفُيلا حتف) يف يواخسلا ظفاحلا لاق

 عطقب صقت وذ ُهنِمَو) رثكألا وهَو ءءاهتنالا ىلإ ءادتئالا ّنِم لسلستلا نوكي 2 ہہ #2 و٥ 2 0 1 3 ۔ 1 ت 7 كيو

 )١( (ثيدحلا ملع عاونأ ةفرعم) )ص۲۷٦(.

 ٤٦٠٥(« /۲) (ثيدحلا مولع راصتخا)و ء((ی۱۸/۲) (قئاقحلا بالط داشرإ) :رظنيو ء(٣٦۳ص) (۲)

 )٤٤۸/۲(. (عنقملا)و «(۲۸۹ /۲) (ةركذتلاو ةرصبتلا حرش)و

 .(رببألا حيضوتلا هحرش عم -۹۳ص) (۳)

.)۳۷/٤( )٣( 

.)٥( )٣١٤/٤-٣٤( 



 هرخآ وأ هِطَسَو وأ هلّوأ يف ام (ةلسلّسلا

 نت تا ماعلا ورق حج وت
 مھَمَحَرَی نومجارلا» صاعلا ِنْب ورمع نب

 ےک رس ہ

 ثيدَح لوأ ناك یک وا لل نكن قو را و ٍلَسْلَسُملا (نمح

 ةنيبع نبا ىلإ هيف EEE و

 ا | ٰیَلَع ةَقوَف ْنَميف عطقْناو ,ةّصاخ

 نبا هيلإ َراَش اشا امك اًطَلَغ امإ ءهرخآ ٰیلإ (هلَصَو) ْدَق ةاوّرلا َنِم (ٌضعب)و

 :ُهَبِقَع لاَقَو َةَلِسْلّسلا لصتُم هجي هجيراتت ضني يف تيزعلا هرزأ ثيع علا

 . کنم ِهّنِإ :رخآ عضوم فر ءادج ٌبيِرَغ هن

 َكِلَذ عَمَو «مهيف َنَعْطَم ال هَقوَف ْنَمَف ِهيواَر شّمْحَم نبا يِنْعَي رِهاَط وأو

 8ع تع اوك هع هب

 هذهب ٍةفرعَم هلق ْنَع ْمهضعتب ْنِم ٌردَص أطَخ وأ وُهَس اذَه نا َتْبَأ وأ ُبِسْحَأَ

 .اَم ِدَجَو ْنِم ِهِلاَمَكب ُهلسلَسَت حصي سيلف «َةَعانّصلا

 0۴۳۷ ۰ 5 و ا ا
 هلَصَو ثيح ؛ينابيشلا يربطلا يلع نب دمحم رفظملا يباك اًبِذك اَمِإَو

 ؛حَضتْقاو «ةئامو نيثالّن ةنَس يف ورمَع ْنِم ُهَل ةينيع نبا َعامَس ّحّرأَف َحَقاوَتَو

 سان نبأ تل اکا ورفع ءاكش راو اعا كد لبق تا

 لسلسملا ثيدحك دانسإلا مظعم يف لسلستلا عقي دق» :(٦٦ص) (ةهزنلا) يف رجح نبا ظفاحلا لاق )١(

 دقف ةاهتنم ىلإ السلسم هاور نمو «طقف ةنييع نب نايفس ىلإ هيف يهتنت ةلسلسلا نإف ؛ةيلوألاب
 .(مهو

 يدانسإ طسو يف هلسلست عطقني ام لسلسملا نموا :(7375ص) (ثيدحلا ملع عاونأ ةفرعم) يف لاق )٢(

 .(ملعأ هللاو كلذ يف حيحصلا وه ام ىلع «هتعمس ٍثيدح لوأب لسلسملاک وهو «هيف صقن كلذو



 نر يينوقيبلا حموظنملا

 ءَكِلَذ ريغ هيف اهب درفْلا ءایشآ ٰیَلَع الو ءَكِلَذ ٰیَلَع عباس ْمَلو ءنيِناَمَت ةئس
 ۓ وە ہور ا نا“ تل ١

 5 هب ماهتاب ظافحلا نم ِدحاَو ريغ َمّرَج ثيحب

 ا يا

 مسا
 ساقلا وبأ مهتينك ةسُمح وأ «مطاوف تس وأ ل رات ساتھ از

 ۱ ها وأ ا وأ «فلخ وأ دحاولادبع نب ٌدّمحُم مهُمْسا وأ ںکب وبأ وأ

 ست يف ةينامت ِهِتياَوِر يف َمَمتْجا ام ا اال مو و

 وأ «نيعباتلا نم ٌةوخإ وأ «تاّيباَحَص وأ «...ليعامسإ وأ ميهاربإ مھمشا

 مهم لك نانثا وأ ....نابأ مهمسا وأ «نيعوبتملا ةّمئألا نم ةثالث وأ هنوُيْفَتَح
 ۶ و ل موو

 ...دمحأ نب نسحلا نب دمحأ نب نسحلا همسا

 وت E و E 1 TEC ef و
 وا «نویبرغم وا «نویندم وا «نويرصب هتاور يف ىلاوَتي ناک َكِلَذ ِہابشأ يف

 23ر تے ا رن ور

 3و ه

 رصان ُنْبا هصوّصخب هدروأ امك ءْئَمْعَألا نع جّرعألا ٍنَع نیلا نع موکُزَمْلا
 .یناتکلاو نیڈلا

 ههاَبْشَأَو هيلإ ُتْرَشَأ امم ينيدملا ٰیسوُم يبأل (ظاّفحلا ةمرُ) ينو

 .«ِدئاَهتْلا ٰیلإ وئادتبا نِ َلَسْلَسَت ایف وُہ امّنإانُه ضَرَكلا لج ْنكلو ءريثكلا

 «كيدكلا مولع ب نم ِتالّوَطُمْلا يف ذ ڑظنت ةديدع ةلثمأ تالسلسمللو

 ِثيداَحَألا يف ةلّلَكُمْلا ژِماوَجْلا) ُهاَمَس ٌديفم بايك ٌيواخّسلا ٍظِفاَحْنِلَو

 ."”(عماللا ءوضلا) يف هركد امك ءلسلسُم ِثيِدَح ةئام وحن هيف (ةّلَسْلَسُمْلا

 «(ةيمالسإلا ةعماجلاب تاطوطخملا ةبتكم) يف ةروصم ةخسن اهنم ةديدع حسن هلو ء(٦۱/۸) )١(

 .(۸۷ص) نسح روهشمل (يواخسلا تافلؤم) :رظنيو



 ىلع تیضرلا تاقيلعتلا € 9

 ةروس ةَءارَقِب ُلَسْلَسُمْلا اهاَوفَأَود :"”(ِةَظِقوُمْلا) يف ٌيبهَذلا ٌظِفاَحْلا لاَ

 نيِدّمَحُمْلاِب ُلَسْلَسْمْلاَو ,نیئرضیلاب ُلَسْلَسُمْلاَو نْيِقْشمَدلاِب ُلَسْلَسُمْلاَو صا

 .«باّهش نبا ئَلِإ

 ل 87 ”(حتفلا) يف رجح ُنْبا ظِفاَحْلا لاق

 ءاھلورُت ُببَس هِلَوَأ يِف َرِكَذ ِثيِدَح يف الَمْلَسُم -فَّصلا ةروس ٌدِصُقَي -

 .(وٌولَع دیر َعَم ةلثو ِتآلَسْلَسُمْلا یف َعْفَي نأ لق ٌحيِحَص ُهُداتسإو

 ."”(ةيلَوألا يو فصلا ٍةَروُسِب لَسْلَسُمْلا ةحصأو» :يواخّسلا ظفاحلا لاقو کو اک ت ہل 1 © مئءر 2 1 2. دي

 .(۳۷ص) (۱)

 .(۱۸۹ /۲) (يوارلا بيردت) رظنیو © (۳)

 .(حيضوتلل يقيقحت يف كانه اهل يجيرختو يقيلعت) رظنيو (44-10ص) (رببألا حيضوتلا) (۳)



 2 ةينوقيبلا ةموظنملا

o (زیزعلا-۹) ك 

 :ةلوق

 ةَقآلئ وأ نيا يور مُر يِزَع(10)

 هو و وو و مو مو هه 6و وهو مه و < هه هه هو ههه هه هه هه ه6 © © هاه © © © © ه© © © ©

 ُتيِدَحْلا وُہَو «(ِةَموُظْنَمْلا) یف ِثيِدَحْلا ماَسْقَأ نم ٌمساَنلا ٌمسقلا وُہ اذَه

 .زيزعلا

 ْنِم وأ ردو لف :يأ رشگلاب (ْرعي ٌرع) ْنِم ٌةهّبَسُم ٌدَمِص :ّةغُل ٌريزعلاو
 و يوق يأ «حْنملاب رعي رع)

 ,ہدوُجُو ةّلقِل اَمِإ َكلَّذِب يّمُسو» عز يف رجع 2 و ۳٣

 2و

 .«ئّرخأ قيِرط ْنِم ِهئيِجَمِب
 I4 هر 6 5 رع 2 2 هسا ری وو
 ,(هّلاث) يوزَم وأ (نينثا يوزَم) وهو «ةرورض نيونت آلب (زيزَع) :ةلوقو

 )١( (ثيغملا حتف) رظني )٤/ ٥(.

 )۲()ص۲٢(.



 ىلع ٌنيضرلا تاقيلعتلا هر

 دنَم نبا ٍظِفاَحْلا لوق ٰیَلَع زيزعلا ِثيِدَحْلا َّدَح يف ُيِنوَقَِبلا خيسلا َراَس

 شا رم ھا كيوكلا نأ ره ”مِهريَغَو ءحالّصلا ن نباو «ِرهاَط ْنْباَو

 :(9ةُريَغَو ”ٌيواَحخَملا ِهيلَع ُهَعِبَتَو رجح نبا ٌظِفاَحْلا ٌهاَضَنْرا يذّلاو

 قت سرا أ هيِوزَيَالأ :ٌريزعلا نأ
 ف ياس ِتاَقَبَط ئَدخِإ يف ِناتثا ثیدحلا يوري ن نأ :ىنعَملاو

 طس ساب ااف نيا ْنَع دَر اَمَو نيا ْنَع اهّلُك ٍداَتْسِإلا ِتاّقبط ْنِم ِةَقْبَط يف

 نينا نع صقني الأ

 (بيرقتلا)و ٤٥ ٥(. /۲) (قئاقحلا بالط داشرإ)و ء((۲۷۰ص) (ثيدحلا ملع عاونأ ةفرعم) :رظني )١(

 .(۱۸۱/۲) (يوارلا بیردت)و «(5 /4) (ثيغملا حتف)و )54١/1(« (عنقملا)و ء(۱۸۱/۲)

 .(؟ 5) (رظنلا ةهزن) (۲)

 .(59ص) (رببألا حيضوتلا) (۳)

 )٤( (رردلاو تيقاويلا)و ء((۱۸۱/۲) (بيردتلا)و ء((۷-٢٤/٥) (ثيغملا حتف) :رظني )۱٥١/١(؛

 (يطويسلا ةيفلأ حرش)و «(71ص) يروبرصنلل (رظنلا ناعمإ)و ؛(۳۲۴ص) يراقلل (ةبخنلا حرش)و
 .(57ص) ركاشل



 ميساقتلا) ب ئّمسُمْلا (وحيِحَص) ِةمّدقُم يف تسلا ناّبح نبا ْظِفاَحْلا لاق

 ْنَع امُهُدَحَأ ىَوَر ِنيكذَح ةیاَور نِ ربح هللا ِنَع دج وُب سید :'"”«عاّونألاَو

 يال

 :َناَّبح ِنْبا ٍظِفاَحْلا a اقلعم (ةهز ةَْرْلا) يف رجح ُنبا ظِفاَحْلا ّلاق

 دو و جو ال طق نیلا نَع طق نیلا ةر هب دار نإ

 لَكَ نڪ اس : الأب ٌةدوُجْوَمَف اًماَنزّرَح يتلا زيزعلا ٌةَروُص اّمأو
 رو

 .كلذل ِلاَتعب لم هئ نينا َنِم

 داج ډک جب 2 2 2

 .نابلب نبا بیترت (ناسحإلا ۱٥١- ص /۱) (۱)

 .(٥٢۲ص)(۲)
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 حرشلا

 ثيِدَحْلا وُهَو ءةَموُظْنَمْلا يف ِثيِدَحْلا ماَسْقَأ ْنِم ٌرِشاَعلا ُمْسِقلا وُہ اذه

 رویا

 2 - 0 9 وكر و م A رى 6 ےگ
 رمآلا ُ وضو يهو 56 رهشلا) نم ذوخأَم «لوعفَم مسا :ةغل روهشملا

 .ُةَعوُيْذَو ُهراَضَتْناَو

4 

 تم دو اًرْهَش هرهش کک0 7 ات ید o طس ظص
 ےس

 . هللا لوب اًبيرق اًحالطصا هاتعَم یاب شاف

 وأ ءاّیلا نوكسب (يورَم) وهو «ةرورضلل یورک الب (ڑوھشم) :ةلوقو

 تر 5) .ِنْزَولِل «نيونتلا عم م اهطاقسإب

KAREنون  O Eالت ںی کا اور  

 )١( ص) (رہبألا حيضوتلا)و ((8/5) (ثیغملا حتف)و(77ص) (رظنلا ةهزن) :رظني ۷۰(.



 :' نيَمسِق مسقنَي حالطصالاو ي ْنِم هيلإ رظّتلاب ٌروُهْشَمْل و الا للا ثيَع اب ُوُهْشَمْلا

 قنيْلألا ىلع رھتْشملا :يأ ةّصاخلاو ةّماعلا ُهفِرْعَي ٌروُهْشَم :لّؤلا

 وأ ٌدحاو دانس هَل ُنوُكَي دَق اھُشْمب ذِإ ءقرطلا ِدّدَعت اهل ناس ال ُةَرْهُشلا وذھو

 :ةلضأ ٌداَنْسِإ هَل نوک ال دق اهُضَْي لب ردك

 97 تھ وأ ايفا بک يف روُھْشَم تیدح) یارک :َكِلَّذ ْنِمَق

 .لَواَدَتُمو ٌرِشَتْنُمو عئاذ هنأ ٰینعمب اَنُه وهف .هوختو (ةّعللا بنك يف

 2 َناكَو «ينوُقيَبلا وب هَفرَع ام ُهْنِم ءِثيِدَحْلا لا دنع ُروُهْشَمْلا : يناثلا

 .امهِلوقب لاق ̀ نمو و «حالصلا نباو اتم نبا ظفاَحْلا اذه يف بت

 ."”(َنيَنْنا نی رثكأب ةروصْحَم قرط هَل ام» :َلاَقَف رجح ُنْبا ظفاحلا اًنأو

 ملك عاملا رک اف لا ”(حبضوُّتلا) يف يواَكّسلا لوق نِ ارح

e 

 ٍفِيِعَضلاَو ْنَسَحْلاَو حيِحّصلا َنيَبَو اَمُهَنيَب يِفاتت ال ِناَمْسِقلا ناذَّهَو

 ٦٦٢ -۱٦٦(. ص) (ثيدحلا ملع عاونأ ةفرعم) :رظني )١(

 بيرقتلا)و ٤٥ ١(« /۲) (قئاقحلا بالط داشرإ)و ء(۲۷ ۰٠ ص) (ثيدحلا ملع عاونأ ةفرعم) :رظني (۲)

 .(0 /5) (ثيغملا حتف)و ٤٤١(« /۲) (عنقملا)و ء(۱۸۱/۲) (بیردتلا هحرش عم

 ۔(۲۳ ص) (رظنلا ةهزن) (۳)
 .(۱۷۳ /۲) (بیردتلا)و «(۸ )٤/ (ثيغملا حتف)و ء(۲۱ص) (رظنلا ةهزن) رظنيو ء(۷۰ ص)(٤)



 امج يأَر ٰیلَع ضيِمَتْسُمْلا وُہَود :"”(ةهزتلا) يف رجح نبا ظفاحلا لاق

 انف تيب املا فال تر یراننال كلذ ین ایسا رو

 يف ُنوُكَي َصيِفَتْسُمْلا ّنأب ؛ِروُهْشَمْلاَو ضيِفَتْسُمْلا َنيِبَرياَغ ْنَم ْمُهنمَو
 يمت

 ةّيفيك ىلع َر َرَياَغ ْنَم ْمُهْنِمَو كلذ ْنِم معأ لاو ئعءاوَس هئاَهِتْناَو 4 هئادتیا

 .ءیرْحَأ

 .(۱۷۳ /۲) (بیردتلا)و )٤/ ٩(« (ثیغملا حتف) :رظنيو «(۲ ۲۳-٤ ص) (۱)



 E ھر 8 ۔ 2 ے9 ماو

 هو و هو ءع هو و و ههه وه هو و ع هوه و و هع < هه هوه هه © ههه هوه ع هه © ©

 عم و رە ےب ا 5 °

 ءهتموظنَم یف ينوقيبلا دنع ِثيِدَحلا ماَسِقَأ نم رشع يداَحلا مسقلا وه اذه
 , و 7
 نون تھا وج

 ہہ ٥ م ےک 08 ر - ي ر ۔ ۽ ر ° و و
 ردصم :ةغل وهو ةنعنعلا نِم نعنعم تیدح :يا (نعنعم) :هلوق

 وأ ثيدختلل ِناَیَب ريغ ْنِم (نع)ب ِهاَوَر اذإ :ثيِدَحلا نعنع (ةللعف) ٍنْرَو ىلع

 اتارا زاخالا

 نأ وهو نعنعملا» : (ِِلوصالا عماج ةمدقم) ىف ريثآلا نبا ظفاحلا لاق ہو ياو )عا %2 ےس رہ ویب E E وک

 E Sd وا يي ا کس بھر یک یا وو
 قرط نوركذَي الو (نالف نع ٍنالف نع نالف انثدح) :ةاورلا دحأ لوقي
 .((اَنْعِمَسَو اَنَرَبْخَأَو انثدح) ب ْمِهِعاَمَس

 (ثيغملا حتف)و )١/ ١177(« (ةركذتلاو ةرصبتلا حرش)و ء(۱۰۷-۱۰۸ /۱) (لوصألا عماج) :رظني )١(

(۱/ ۱۸۹۸). 

 .(۳۷ ص) (ةظقوملا) :رظنيو ء(۱۰۸۔۱۰۷ /۱) (۲)



 ىلع ۃیضرلا تاقيلعتلا 0 3

 ٍنَع ٰیتغتشا دق اته وهو ءار مٿ فاکب (غرگ ْنَع دیو ديِعَس نَعَك) :ُهّلوَق

 ىلع هل ِثيِدَحْلا موُنُع ْنِم ٌعوّنلا اذَهو وروُهُظِل هاَحُمَسَت ِلاّقولاب ِفیرعلا

 فقام يه ام :يهَو 1 70+0 07

 :مللا ٍلَْأ دنع فقاوم م هَنَالَث (ْنَع) ِل :ٌباوَجْلا

 ْنّمِم حمس د یرازلا نوكت ناك ؟لاّصتالا لع ةلومش اهنأ لوألا

 لمحت اه «نع ةت اتع ذو سيلا وو یو نع یر

 ٍثيِدَحْلا لم نی < اًقافتا ٍلاّصتالا ىلع

 تا لالو ا لع ةرثيخ ياو ملل لما :ةيطك ا
 2 افر GC ناك اذإ فيل وُمْعَم حيج 7 َ «نالف ْنَع نالف اند و

o£ 02 

 ن تدخلا اذه ْنكَي ْمَلَو © 7 َعِمَسَو هيلو ء2 يذل روا

 َكَرْذَأ نَم ضْعَب ْنَع وخوُیُش ْنِم ٌدحأ ُهثّدح اذ ٌريِجَتْسَي هنأ ُمَلْعُي الو ءَ

 َيوُرَيَو ىّمَسُمْلا َكِلَذ طِقْسُي نأ هب ُهَنَّدَح ْنَم امُهَيَب ْئَمَسَق ءالزات اًئيدَح
 نب ُهْعَمْسَي ْمَل يذلا يا (نالف ْنَع ناف انتَدح) :لوُقیَف هاَيِلاَع ٌتيِدَحْلا

 (ملسم حيحص ةنايص)و )١/ ١١(« (ديهمتلا)و ء(۲١۱۰۳ مقر) يعفاشلا مامإلل (ةلاسرلا) :رظني )١(

 ؛(۱۲۸/۱) يوونلل (ملسم حيحص حرش)و ء((۱۰۸/۱) (لوصألا عماج ةمدقم)و ء((۱۲۸ص)

 يبهذلل (ءالبنلا مالعأ ريس)و ء(٢۲۱ص) (حارتقالا)و ء(۳۲ص) ديشر نبال (نيبألا نئسلا)و

 ١۸٥ /۲) (تکنلا)و ء(۸۰/۲٦) (يذمرتلا للع حرش)و «(۳۷ص) (ةظقوملا)و ء(۵۷۴ /۱۲)

 .(٦٦ص) (ةهزنلا)و «(اهدعب ةديدع نطاومو -



 يد ةينوقيبلا ةموظنملا

 ةنعنَعلا تاک نإو ؛لايصتألا اًنْفَصَو امه ةي قر ريالا ثييكلا ني مالا نال

 '''مدانسإ ىلع ةبلاّعلا ىه

 :اًهنم (روص َكِلَذِلَو «عاطقالا ىَلَع ٌهَلوُمْحَم اهّنأ :ىناثلا

 1 سال 90 ے م سو ه1 هے هو هه 260 رر ؟ ع < 2
 «هنع وَر ْنَم رصاَعُي مل وأ كردي مل يواّرلا نوكي نأ :ٰیلوالا ةروصلا

 هڪ ركب اب نا َكِلَذ ةْكِرْذُي ْمَل وهف ؛ہلط رکب يبا ْنَع يسودسلا ةداتق ةياَورگ
 ےگ کام وعر ”)ح ۔ ےگ ے ° چ م ےس 4 یھ

e ٠ہ Da °ةعطقنم هنع هتياور نأ اذب رهظف « "ةَرجهلا للا 4. م 2 . 

 ليْمَج ُهَلاَق امك ءِنالف ْنِم غ ْعَمْسَي مل هن هنأ هست يواّرلا صني ناک هنِم ْعَمْسَي مل ہ۔ہ و ه

 ؟َرَكُع ِنْبا ٌتيِداَحَأ ٌتيِداِحَألا وذَم» :لاَقَق ٍشاّيَع نب ركب وُ ھ۳۷ گدا

 ْبّتْکاَف َةَئيِدَمْلا ٌتْمِدَق اإ :یآ لاق امل رع نبا ني ُتْمِمص اک ات ۲ م۱٥ 7 ےس 26

 «اًهتبتكف ةئيدملا ٌتْمِدَقَف ؛رمع نبا ثیِدح (5) ےس ےک

 :لثم مهل ٍفِلاَخُم ريع ْنِم گم ْعَمْسَي ْمَل ُهَّنأ ٰیلَع ةّمئَألا صيِصْنَت وأ

 .عيزدملا یمشاَهْلا لْفْؤَت نب ِثراَحْلا نب هللا ٍدْبَع

 .(٤٢٦ص) (ةيافكلا) )١(

 ۳٣٤۹۰(. مقر) (بیرقتلا) :رظني (۲)

 ٢١٢(. /۲۳) يزملل (لامکلا بیذہت) :رظني (۳)

 )٤( مقر) متاح يبأ نبال (لیسارملا) ۳۱/۳۸(.



 ىلع ۃیضرلا تاقيلعتلا € 9

 ےہ د

 ءارّبلا نب دمخأ ُنْب دمحم انث» :(ليسارملا) يف متاح يبأ نبا ظفاحلا لاَق

 .ٍدوُعْسَم نبا نم ْعَمْسَي مل ِثِراَحْلا نب هللا دبع :ينيدملا ْنْب : يلع لاق :لاق

 و ريوس م 2 اپ جہ و لە *  ل عءعاو
 .«لسرم دوعُسَم نبا نع ِثِراَحلا نب هللا دبع :لوقي يبا تعمس

 ٌةنيِرَق ْتَماَق ْنِكَل «نيبواّرلا نيب ٌةدوُجْوَم ٌةَرَصاَعُمْلا نأ :ُةئلاثلا ٌةروّصلا

 لْهَأ ریَغ ْنِم خش ْنَع يواّرلا یو ناگ ؛عاعشلا متَع لع ل ةَ زا

 000 اب ىلإ لحد هنأ ْمَلْعُي مل« يدب

 rE eA E هب هب ُهؤاَقِلُمَلُْيالَو هْنَع يوري أ «هيف

 ےس

 ىبأ ك
 یی

 :ءادزلا يبأ ْنَع نیریٍس ِنْبا ةي اور يف يزارلا میا مامإلا لوقك

 ."2وةَرْضَبْلاِب اَذَهَو ماسلا اد نم حمس ةنظأ الَو ُهَكَرْدَأ قد

 ْنِم َعِهَس يهتبلا ِنْب هللا دبع ْنَع لثش ْدَقو- ِلبنح نْب دمحأ مامإلا ِلوّقكو

 ea UE و ہو تال و و ای او ولا ع « ےس
 عشنا نع ورع نع يوري امنإ «ةشئاع نم عمس هار اَم» :-؟ةشئاع

 كاحضلا ٍنَع ِنسَحْلا اور نو ثيدح يف ينم نبیل مامإلا لوقكو

 ني عمي مل نجلا نأ (ْمِطَقْنُم ُهُداَتْسِإ «ٌيرضَب ثيِدَح» اوس

 . 200 , ْعمْسَي ْمَلو ءيِداَوَبْلاب نوي ُكاَحَّضلا َناَكَف ِكاحَّضل

 نأ

 .(1074//91 مقر) (1)

 ۱٥١(. /۳۳۲ مقر) (ليسارملا) (۲)

 .(۱۰۱/۱۸۸ مقر) (لیسارملا) :رظنيو ء(۵۹۳/۲) بجر نبال (يذمرتلا للع حرش) (۳)

 .(۱۰۸ص) ينيدملا نب يلعل (للعلا) )٤(



 نیر تينوقيبلا تموظنملا

 ِہذهَف «سيلدتلاب ٌفورعَم ُنِعْنَعُمْلا يواّرلا َنوُكَي نأ :ةَعباَرلا ٌةَروُصلا

 َعْحت َنيِسْلَدُمْلا ُضْعَب َكاَنهَق ًالإَو ةَلْمْجْلا یف ِلاَصنالا ٰیَلَع ُلَمْحَن ال
 ۰ الا ٦ ٍلْهَأَك «لاصتالا کر اف “ےہ

 الا طرَتْشُب ءاَقللا نقيت ريِدقَت من : ٤ ”(ةظقوملا) يف هَذا ٌظِفاَحْلا اك

 .ِلاَصتالا ٰیَلَع ُهاَنْلَمَح ْنَكَي ْمَل ناف ءاَمَلَدُم هِخِيَش ْنَع يواّرلا دوکي

 .عامّسلا ىلع ٌلَمْحُي ال هت هنأ رهظالاف ءاَمَلدُم ناک نا
 ا

 َناَك ناو «سأَب الف ِتاّقتلا ِنَع سيد اد خيش ْنَع ٌسْلدُمْلا ناك ْنِإ مث

 .(دودرمف اسا ِنع ء سيلڏت اذ
 2ے

7 
 ےس

 َنَنع نمم هع ا :ثلاثلا

 .وڻيڍَح يف ٍسْلَدُمِب سيلَو هن

 بْب ال :َلاَق ْنَم سالا َنَِق» : :ٌئبهَذلا ٌظِفاَحْلا ايف ٌلوُقَي ةروّصلا هذه

 .اَم اّموُي وخيشب يواّرلا ُءاَفِل حصي ٰیّتَح

 لم بم ُبَهْذَم وُہَو ءيقّللا ٍناَكْمإ دّرَجُمِب ىکا نم مهمو

 ؛(٣۳ص) مكاحلل (ثيدحلا مولع ةفرعم)و (۳۲-۳۳ص) (ملسم حيحص ةمدقم) :رظنيو ء(۳۷ص)(١)

 حتف اهحرش عم يقارعلا ةيفلأ)و ء(۱۰۸/۱) (لوصألا عماج ةمدقم)و ء(٦٦ص) (ةيافكلا)و
 (ةهزنلا)و ء(۲/٥۱۸) (تكنلا)و «(١/78١(ثيدحلا مولع راصتخا)و ء(۱۸۹/۱) (ثيغملا

 ٦٦(. ص) (رمألا حيضوتلا)و «(٤٦ص)

 .(۳۷ص) (ةظقوملا) )٢(



 ىلع ّنيضرلا تاقيلعتلا هير

 > 7 ٠ ~٠ 47 ت چ

 :نابَمدَم ةلاسَملا هذه يف انل لصحتف

 لمح تا ا نو عا دكت وقوتك ے7 عاقل طظ کلا :لرَالا

 E رے وب "0
 اھ ا ج٤

 يباو

 يباو ماّمول eza درا تاج أَو نیو

 .مهريَغَو ةَعْرُر يبأو ؛مِتاَح

 ل كر ‹«سيلذتلا َنِم ٍةَءاَربلا َعَم ِقَرَصاَعُمْلاِب ءافتكالا : يناثلا

 ست نيتك لك مارب تلج راد ول امَّسلا ثروُمْلا

 ْنَم ِهيَِيَو دش دقق اَقَلْطُم عاطقنالاب ٌمَكَح ْنَم» :رجَح نبا ٌظِفاَحْلا لاَ

 جدہ
 ےس

 وم ےک

 او ْنَمَو ٌيراَخَبلا are تنعتلا الإ

 ٍفآلِخب عاَمَسلا ىَلَع ةَلوُمْحَم رصاَعُملا ةنعنعو» :“(ةهزنلا) يف لاقو

 (ليصحتلا عماج)و ء((۱۲۸) (ملسم حيحص ةنايص)و ء(٦٦ص) (ثيدحلا ملع عاونأ ةفرعم) :رظني )١(

 (لامکلا بیذہت)و ء(۳۲) (نيبألا ننسلا)و ء(٢۲۱ص) (حارتقالا)و ء((۱۱-١۱۳۸ص) يئالعلل

 «(۳۹/۱-۳۷) هل (يرابلا حتف)و ء(۷٦۳ /۱) بجر نبال (مكحلاو مولعلا عماج)و ء(٤/٤٢٣)

 /۲) (حالصلا نبا باتك ئلع تکنلا)و ««اهدعب امو )٦۸۹/۲- ًاضيأ هل (يذمرتلا للع حرشالو

 يف ةياغلا)و ء((۱۹۱/۱) (ثيغملا حتف)و ء((١۱ص) (يراسلا يده)و «(55) (ةهزنلا)و « 5

 .(۲۸۳ /۱) (ةيادهلا حرش

 ۲۱٦(. /۱) (بیردتلا) يف يطويسلا ظفاحلا هنع هلقن (۲)

 )۳( )ص٦٦(.



 عاَمُسلا ىلع اًهِلْمَح ُطْرَقَف َةَعِطَقْنُم وأ َةلَسْرُم نوكت اَهّنِإَف ءِرِصاَعُمْلا ريغ

 .عاَمّسلا ىَلَع هَ 80007

 ؛اَمِهِياَقِل ت ت عاَمّسلا ْٰیَلَع ِرصاَعُمْلا َِنَعنَع يع مم لك یف طر رتشی . ]يِقَو

 ْنَع ِةَنَعْنَعلا یقاَب يف ْنٰمَألا لّصْحَيِل ها ا يس

 ٌيِراَحُبلاَو «َيِنيِدَمْلا نب ٌيِلَعِل اَعَبت ؛ُراَْحُمْلا وُهَو «َيِفَحْلا لَسْرُمْلا َّنِم ِهِنْوَك
: 2 
 .«داقنلا نم اًمهريغو

 e يي رے۔ و 2 0

eءٌباوَص -ُةعم ْنَمو ملسم مامإلا يأر- يناثلا يا ¿  
 2 عمم ¢ هَ 000

 يناثلا َيأَّرلا وأ ءٌبّوُصَأ -هعم نمو ينيدملا نب يلع مامإلا يأر - لّوألاو
 2 کے 82 <
 ر لو ر

 تہ یت وج دسم "”(ٍتككنلا) يف رجح کک ُنْبا ظِفاَحْلا لاق :ُلّوَألا

 رو او عا ا تا كاف د ذمة او

 ا مل لب "هيلع هّبن نم لَك
 لاصتاب كح اب قلعتي الو ذرت -ةنَعنحلا E :يِهَو ءاهيلإ ة تام[ ود

 ْمَل ْوَأ لقاتلا اَھکَرْذَأ ٌءاوَس ةَّصِق قاس اب ُداَرْمْلا نوكي لَ عاق لَو

 .ٌرَدَقُم فوذخم ء يس د ٌكاَنَه ْنوُكَيَو ءاهكِرْذُي

.(oAY-0۸71/۲) (1) 

 .(مامه ط - ٦٠۳ /۲) (يذمرتلا للع حرش) يف بجر نبا ظفاحلا مهنم (۲)



GDىلع ۃیضرلا تاقيلعتلا  

 09 5 < : 2 ہت 9 و وا ا و یا یی کو

 انث :لاق هیبآ نع (هخيرات) يِف ةّمثيخ يبأ نبا هجّرخأ اَم :كِلذ لاثمو

Eم],ھ وہ ر ے وس ے وه  r o His.و ا وک وت ای ےک وت سک م ه5 م  

 ےس 55 و 0 .fe 2 0 26 هك كرب
 هربخأ هنأ (صوخألا يبأ نع) :هلوقب قاَحشإ وبأ دري مل اذهف

o 00 (ٰس , 0 07 ٤ ىم ىف < دي یآ  
 (صووحألا ا ناش نع) وا (صوخألا يبأ ٍةّصِق ْنَع) هريِدقت فوذحَم ءيش

 آلآ 00

 .؛هلتق دعب هثدح صوخألا وبأ نوكي نأ ْنِكْمُي ال هّنأل ؛كلذ ةبشأ اَم وأ
٠ 

 ےس ےس
 ٍديِدشتب- ننؤملا :ب هنع ربعملا وهو (لاق اًنالف نأ) :يواّرلا لوق نأ :يناثلا 9 و توا 2 یی یک 7 7 +

 وو أ مهيب یز نشنعملا خش أَي لك -ٰیآزألا نوا
 (اًنالف َّنأ)و (ِنآلُف ْنَع) ىَرَي -اوُمَعَر- ُكِلاَم َناَك» :ٌدمخَأ ُماَمِإلا لاَ

 يأ ؟ءاوَس وُہ فيك :َلاَق ؟ُءاوَس (ََّسْئاَع ْنَع ةورع ْنَع)َو (هللا َلوُسَر اَي :ْتَلاَق
 ۲ م رو ل ےس
 1 ”(ِءاوَسِب وه سیل

 ةرصبتلا حرش)و «(57-57ص) (ثيدحلا ملع عاونأ ةفرعم)و ء(٥۵۷ص) (ةيافكلا) :رظني )١(

 نبا باتك ئلع تکنلا)و ء(اھدعب امو 188ص) (حاضيإلاو دييقتلا)و )١/ ١56(( (ةركذتلاو

 )١//١191-١14(, (ثيغملا حتف)و ء۱ /۲) (يذمرتلا للع حرش)و »)04۰ /۲) (حالصلا

 .(۲۸۵/۱) (ةيادهلا حرش يف ةياغلا)و

 .(577 ص /۱۹۷۸ مقر) دواد يبأ ةياور (دمحأ مامإلا لئاسم) (۲)

 .(0ا//50 ص) (ةيافكلا) يف ٌبيطخلا هقيرط نمو «قباسلا ردصملا )٣(

 -حالصلا نبا دصقي- ُفّحصملا هاكح ام)) :(7-14/ص) (حاضيإلاو دييقتلا) يف يقارعلا ٌظفاحلا لاق



 @ رتا مرا

 لَم (نأ) تخت يف اوتو :“(ںيهمتلا) يف ّربلا دْبَع ُنْبا ظفاَحْلا لا

 تے < اَنْرَكَذ يتلا طئارٌشلاب ِلاصّنالا ٰیَلَع ٌةَلوُمْحَم (ْنَع) تعب يه

2 

 AT E ہ تح عاطقْالا ٰیَلَع ةَلوُمْحَم يه وأ ءاهعاطقنا

 EE نأو اوس (ٌنأ)و (نع) 3 ىلع معلا e و ووو

 ام ىلع هيف رمألا سيل (ًدأ)و (ْنع) نيب امهتقرفت نم ةبيش نب بوقعي نعو لبنح نب دمحأ نع
 رخآ تعمل نكلو (َّنأ) ةغيصل (َّنأ)و «(نع) نيب بوقعیو دمحأ قرفي ملو ءامهمالك نم ۂمھف
 ىلإ ةّصقلا ةياكح دنسُپ مل ةيفنحلا نبا َّنِإ ٌتيح نم السرم هلعج امنإ بوقعي نأ وهو :هركذأ

 ةبيش نب بوقعي ةلعج امل ... كك يبنلاب تررم :لاق اًرامع نإ :ةيفنحلا نبا لاق ولف الإو «رامع

 هلال ؛اهكردُي مل ةّصقل يكاحلا وه ةيفنحلا نب دمحم ناك (ٌرم اًرامع َّنأ) ظفلب هب ئتأ املف «ًالسرم

 نبا لوقي نأ نيب قرف الو «ٌحضاو ٌرمأ اذهو ءًالسرم هلقن ناكو « هو يبنلاب رامع رورم كردي مل

 ام فالخب قافتالاب ٌلسرم امهالكف «رامع هب رم كيلا نإ وأ ةا يبنلاب رم اًرامع نإ :ةيفنحلا
 ناتلصّتُم نيترابعلا نيتاه نإف (لكَييبنلاب ٌثررم لاق اًرامع َّنإ) وأ (ٌتررم لاق رامع نع) :لاق اذإ

 اع لا اَتس اکل
 هولا انه ع یک دار اھ سیرت نمش وب تا قالا اا تلک

 دواد يبأ ىلإ هدانسإب (ةيافكلا) يف بيطخلا هاور دقو ءدمحأ مامإلا مالک ةياكح كلذ حضويو

 ...هل ليق دمحأ تعمس :لاق

 دنسُي مل لوألا ظفللا يف ةورع َّنأل ؛نيظفللا نيب قرف امنإو :لاق مث «هالعأ دمحأ نع لقن ام ركذف

 ناكل (هللا لوسر اي تلق :تلاق ةشئاع َّنِإ) :ةورع لاق ولف الإو ؛ةصقلا كردأ الو ةشئاع ىلإ كلذ

 .اهيلإ كلذ دنسأ هَّنأل ؛ةلصتم كلذ

 ةبيش نب بوقعيو دمحأ هلعف امف ءاللصتُم كلذ ناكف «ةنعنعلاب اهيلإ ةورع هدنسأف يناثلا ظفللا امأو

 .(لقنلا لهأ نيب ٌفالخ كلذ يف سيلو «هريغ لوقل الو كلام لوقل اًقلاخم سيل ءٌباوص

 ۰۹۰-٥۹۲(. /۲) (تكتلا) يف رجح نبا ظفاحلا ررق هوحنبو

.)۲١( )/٦( 



 ىلع ۃیضرلا تاقيلعتلا 9
0 

  9ٰ٤َناَك 0 هالا عامّسلا و يل احلا ومال نوم اجل 0

 e وک ج ةلاضتالا لع لر
 يف عاَمُملا نبي ٰیّتَح عاطقالا ئَلَع ةلوُمْحَم م (َّنأ) :ٔیجیوژْبلا لاق ت ر
 ےہ << وع

 تم" ٦ يأ وأ ءرحتآ قیرط ْنِم نیب ربَخْلا كلَ

 لِصّنمْلا َداَنْسإلا نأ ٰیلَع ْمِهِعاَمْجِإل ہل ئَْعَم ال ي دنع اذه :رمُع وأ لاق

 ْنع) وأ( هللا وسر َّنأ) وأ ( هللا ٌُلوُسَر َلاَق) هيف َلاَق ٌءاوَس يِباَحَّصلاب
 لاو بالا دنع ءار كلذ لك #4 0 لوسر ترا ہلا لرسز
 .«ملعأ

 ٍلاَصّنالا ٰیلَع ولمَع طوُرُش نِ هاب قبس ام ىَلَع ٌُباوّصلا وُهَو
 :لّوألا هيبنتلا يف ةركذ قبس ام نم ونسي و ء(نَعْنَعُمْلا) يف

 N e ُیقاَريلا ظفاحلا َلاَق ام اًضيأو

 ْثَحَقَو َةَّصِق ئَكَح ناب هاَوَر َكَرْدَأ ناك ْنِإَف َةَعِقاَو وأ ًةَّصِق ئور اذ يواّرلا

 ل رت سس

 ةَّصِيلا َكْلَي دهس َيِباَحَّصلا نأ ملْعت ْمَل ْنِإَو ءِلاَصْنالا اھل اتْمَکَح ؛ةعِقاَولا

 .يباحَص ُلَسْرُم وهف ةَعقاَولا كردي مل هنأ َنْمْيَع ْنِإَ

 ةعِطَقْنُم يهف اثم ةيفنحلا نب : دّمَحْمُك ايعبات َكِلَّذِل يواّرلا َناَك ْنِإَو

 .(۵۹۲-)۱ /۲) (تکنلا) يف رجح نبا ظفاحلا هدا «(۷۰- ۹٦ص ) (۱)



 هيو ةينوقيبلا تموظنملا

Eبا 1 ا فام هوم 4ت  RTم8  SILهس  
 وسیم تو ہو

 دیار یے GH خر مل

 و 8 ہو مک اگ رہ

 دنساو ا

 ةيِفَيَحْلا نبا ةَياَوِرَك ءاًضيأ ُهَلِصَتُم يهف ؛(نالف َلاَق لاَق) ٍظْمَكِب وأ (َلاَق اًنالف

070 
-4 

 َنَأ) ٍظْفَلب وأ (ْنَع) ظْفَلب َيباَحَّصلا ىلإ اد
 و ح۔ے

 تسال اھک ِرْذُي ْمَّل ْنِإَو رص ر

 0 ةيفتحْلا نْبا

 هارت اع ےس م و ا 4 سر کر

 .ہویف ِكوَقلا يح وُہ اذه و ى < رک

 ھ۶ ۶ع 7۶
 ےک 09 ےک

 (تکنلا)و ء(۴٠ص) حالصلا نبال (ثيدحلا ملع عاونأ ةفرعم) يف اهيلإ راشملا تایاورلا رظنت )١(
 )۲/٥١(.



 هو وو وهو هوو هه وهوه وو هو هه ههه © هه ههه © © © © © ههه وه © © »© »© و © وه © © و وو »8 © «© ©

 هيلإ راسو َةَموُظْنَمْلا یف ِثيِدَحْلا ماَسْأ ْنِم رع يناثلا مقا وه اذه

 ؛(ام) وهو «(ُمَهْبُم) ٌتيِدَح ْمُهّلوَ :وُم ماقالا نِي ركع يناثلا :يأ (و) ب

3 
 .ٌلوُهْجَم يأ مْرَجْلاِب ( و تما 1 3 ه سس

 .حاضيإلا دض (ماَهْيإلا) نم ٍلوُعْفَم مسأ : کل هلا

٥ 2 e 5 ہہر م 

 ْتَمِهْنَأ اھت هلِكْشُملا ُلِئاَسَمْلا :ُتاَمَهْمْلاد :ريثألا ْنبا ٌظِفاَحْلا لاَ
 '''؛...لیبَ اَهيَلِإ الَو لیلد اَهیَلَع لَعْجُي ْمَلَف ْثَتِحْصَاَو 5 KK و ف 7

 0 ط و ا و 5 2 و 0
 ِنتَم يف ءاَسْنلاَو ٍلاَجّرلا نِي ِثيِدَحلا يف ةمسا مهمآ ْنَم :احالطصاو

 ."2ودَتَس يف وأ ِثيِدَحْلا

 )١( (بلاطلا لانم) )۳٥۸(.
 )٢( .(۳۷۵ص) (ثيدحلا ملع عاونأ ةفرعم) :رظني



 .(ِتاَّذلا ٍلوُهْجَم) ملیلا لم ضَْبدْنِعهْنَعرّبعُمْلا وه مهمل

 ماهنإلا ىلإ ٌفِرَصْنُم وُہ مهما ٍثيِدَحْلا مُكُحب قلع اميف ٌمالكلاو
 رٹوملا هنال ؛داتسإلا یف دراَولا

 يف اّمِم ِتاَمَهْبُمْلا ڈفرعمود :''(حیضوّللا) ین ُيواخّسلا ظفاحلا لاَ
 و2 ٤

 احا اَمُهّلَوَو ءِناَمهُم اَمُهَو أَرْماَو لُجَرَك ءنتملا يف وأ ٍدنَّسلا لص ۱

 :نيَهجَو نا دی لولا ٌعّرفتيف اذل

 َلوُقَي ْنَأَك ہن ِةَباَحَّصلا ِةَمَبَط يف ُماَهْبإلا دوكَي نأ :لوألا ةجولا

 :لوُقتَف ووو بتلا ٍباَحْصَأ ْنِم جر ينثّدح) :يعباتلا يواّرلا

 ٰیلاعت هللا ناوضر- ةباحصلا نأ :ٌقحلاو مليلا ٍلْمَأ ید رقما نم

 .مُهَل هللا ٍليِدْعَت لک لود ا

 َنِدْلاَو راصنألاو نجما نم نولوالا توفيّسلاو# :ٰیلاعت لاق

 اَت یر ج تج مدو هلع اوضرو منع هللا ضر ر نسخا ںیم
 .۷ لعلام ءَ آی نحره

 بوت هوما مهربون اوج بَ رجلا آرةقلل :ٰیلاعت لاّقو
 . 4° نفصل ْمْم كيلو وسو ها نورتو او ضرو ها نما

 .(۱۳۱ص) (۱)

 ٠٠١(. :ةبوتلا) )٢(

 .(8 :رشحلا) (۳)



 ىلع ةيضرلا تاقيلعتلا كر

 .كلذك لاو ويفك تايآلاو

 مر

 تھ عاجل کلا لْمَأ د داَقِتْعا يف تَئَصُم وُلْخَي ڈاکی ال لب

 اروا ا يفت انا وذک رو الإ یروشلم
 ا تدخلا اع ٍدَحَأ ْنَع ِةَلَأْسَمْلا يف اًعِماَج اًريِجَو الفت ُلَقنأَو

 هللا ليِدْعَت ّمَم ْمُهْنِم ٌدَحَأ ُحاَتْحَي ال» :َلاَف ثيح يِداَدْعَبلا بيِطَخْلا ظِفاَحْلا

 ىلع ْمُهَف هَل ِقْلَحْلا َنِم ٍدَحَأ ليدغت ىلإ ٠ ماو ودم هَل ٰیلاعت

 ھے و ا ھا تنا وع وک بْنَ الإ قَنّصلا وذم

 كلذ ْنِم هلل هللا مهرب AS ب مكيف ؛ليوأتلا باب ْنِم َجَوّرْخْلاَو

 لٽو ءلالا لذ ءِةَرْصْنلاَو 7 7 َنِم اَهيَلَع د يلا

 ىَلَع َمْطَقلا ؛ِنيِقيلاَو ٍناَميإلا ةَّوْفَو ِنيّدلا يف ٍةَحَصانمْلاَو ِدآلوَألاَو ِءاَبآلا
 َنيكَرْمْلاَو َنيِلَدَعُمْلا عيِمَج ْنِم لصف ْمُهَنَأَو ْمِهِتَماَرَتِل َداَقِيْعالاَو ْمِهتَلاَدَع

 1 یہ و سر و وک ید -

 .نيدبالا دّبآ مهدعب نم نوٹیچُی نیلا
 .«ءاهقفلا رم هلوقب بالغلا فاك تحدق اذه ۱ i رم ےہ 3 2 ےن

35 

 رب ر ا ج
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 )١( (ةيافكلا) )ص۹٦(.



 نر تیئثوقیبلا تموظنملا

 لو ا

 24 ملا يِباَحَّصلا ربت دَر ىلإ ٌقّرطَتي ال انتَ نأ نبت 8 : ةيزيَْلا هذه نق

 ہل يف ّزَع هللا ليِدْعَتي ٌهَقَفَحَتُم ْمُهتلاَدَع نأل ؛ةَلاَدَعلا یت تک مدَع ىلع ٌءاَنِب

 ةريرقت قبَس امك ْمُهْل

 ُدِرَي يذلا ثيِدَحْلا لَه :َيِهَو ئر ٍةَهِج ْنِم ريَحْلا يف ٌرََنلا يق
 .؟ال وأ الصَتُم اًئيِدَح رتي (يِباَحَّصلا ُماَهْبإ) هيف

 دس ر ق وم 5 ےس تو ر 3 5 1

 :نيتلاَح ْنِم ولَحَي ال ٌيِباَحَّصلا ِنَع َنيعباتلا َّنِم يواّرلا :ٔباوجلا
0-9 

 (ادكب لب بلا باَحْضَأ ْنِم ٌلُجَر ينثدح) :َلوُقَي نأ :ئلؤألا ةلاحلا

 باَحْضُأ ْنِم الجر ُتْعِمَس) وأ 5لا ٍلوُسَر ٍباَحْضَأ ْنِم لُجَر ينَربخ ا
 ت م

 كن ال اا ةت لا لا لمَحَتلا ّْيِص َنِم اَموْحَنو (لوقی 2ل للا لوسَر

 حج ا

 ٌيِديَمَحْلا نع یراَخْبلا ئَوَر دَقو» :"”(دييقتلا) ىف ٌنِقاَرِعلا ظففاَحلا َلاَقَو ل ۶ ۔ؤ 2 نا 1پ 7 ہم( ےس 2 راسل

 .(٥٣٢ص)(١)

 دييقتلا)و ء(٤۹ )٤/ (ديهمتلا) :رظنيو .حیحص ِدانسإب (۵۸۵ص) (ةیافکلا) يف بيطخلا هجرخأ (۲)

 .(۱۹۷ /۱) (يوارلا بيردت)و ؛(۱۷۸/۱) (ثيغملا حتف) :رظنيو (208-ه7/ص) (۳)



 ىلع ۃیضرلا تاقيلعتلا ©

 مل ْنِإَو هّجُح وهف ِةَباَحَّصلا َنِم لُجَر ىَلِإ ت ِتاقثلا نَع ُداَنْسِإلا حص اَذِإ :َلاَق

 هيري (كَك يتلا باحْصَأ ْنِم لُجَر ْنَع ْنَع) :غعباتلا لوق نأ :ةيناثلا ةلاحلا ےھ مے و

 :مّلِعلا ٍلْهَأل ِنالوَق اهيف ةلأسَمْلا ِهِذَهَ

 نوک نأ لاو لے ا فرجع ى لور ال هنأ لوألا
 ر

0 

 ْنَع وأ لُجَر ْنَع عال ُتّدحُي ذذ ؛يِباحّصلا كاد ُكْذي مل يعباتلا مل

 ؟ أ اَمُهَتيب ُءاَمَللا َنَكْمَأ لَه ئَرْدُيالو «يِباحَّصلا نع نيلُجَر

 لبي الق ملْئُب مل ْنِإ اگآو ِِضاَعُمْلاَك ءَلْبقَل ِءاَقَللا ْناَكْمِإ َمِلُع ْرَلَ

 رابک ُضْعَب نم مَلْسَي ْمَل لب ريَ َنيِعِباَتلا يف َلاَسْرإلا نأ انملَع ام اًذِإ ةّصاخ

 «يبَهذلا ظفاَحْلاَو ؛وللا دبع يب مِكاَحْلاَك A عْمَج ٌیأَر وهو

 .يفریٌصلا ركب يبا نع ٌلوَقْنَم وُهَو ءاَمِهِريَغَو

 وجسم هَل وق قلطأ نك 7 ملکو ٌدِجّنم ٌنَسَح وهو» :ٌئقارعلا ظِفاَحْلا لاَ

 .٠مَلْعَأ هللاو ءلیصقتلا اذه ىلع

 اًمِلاَس يعباتلا ناك اإ عاَمّسلا ىلع ۂتتعنَع لمحو «لبقت اهنآ :ینالا

 .لِصّتُمْلا ِثيِدَحْلا ةَلَماَعُم لَماَعتَو «سيلدتلا ٍةَمْصو ْنِم

 ٍ؛ٌرَظَن هيف» :قباّسلا يِقاَرِعلا وخيش ِهْخَِش لوق ٰیلع اَقّلعُم رجح بح با ظفاَحْلا لاق



 © يينوقيبلا َمموظنملا

 تپ /

 وبلا نع اَور لج نی عبا ر اص اگ ةَطساَو الب ة

 لَم معي مح همس ل هلآ ضَْفلاَو يِباَحَّصلا كلذ هاذ ٍققَحَت ني دب

 22 ےک ص 7 ناک ب نأل

 ٌرظلا ةٰوق ىلع اذَه ٌرادَم ْذِإ كلذ يف ةيفاك سيلذتلا نم ةتمداس :تلق وس ا ھے سس ۰ ےل ے ت ر ا ار 4

 .''ٴملعأ هللاو ءماَعَملا اه نت لماع یهو «هب

 ِلبحَت يف لُماتلابَو ئوف لوالاو يو رجح نبا ظفاَحلا لو او

ENE ONS 

 عِطَقتُمل ةفرعَم :عساتلا عونلا يف ذ "”(ةقرْعَملا) يف مِكاَحلا هلا

 اان عاونآ ىلع عِطقنُملاو وا :ےیدخلا رم

 .e نا وع ا انا :اھن عون لاثَمِن

 لا وی 0

 ْنَعةلَظَْح يب نِ ِنيلُجَو نَع ريخشلا نبا وه ءالعلا يبأ ىلإ هدنسأ مث

 هَل :هتالص يف لوق نأ اًندَحَأ ملعب ة5 هللا ّلوُسَر ناک : َلاَق سوا ِنْبِداَدَش

 NMS كلا ل

 )١( (ثيغملا حتف) :رظنيو ء(٥٦۵-٢٥٥١ /۲) (تكنلا) )۱۷۸/۱(.

 ) )۲.(۲۷-۲۸ص)
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 َنيَب ٍنيلْجّرلا ِةلاَهَجِل ؛عِل نمل نم عوتل لكم داتشإلا اذه :مِكاَحْلا لاق

 ڈک تيدعلا قف ةةهاوكو سٴوأ ِنْب ِداَّدَشَو ریخشلا نب ر ءالعلا يب

 ٍةَمَجْعُمْلا رشكب- ا نب هللا دبع نُ ديزي :هّمْسا ِءالَعلا وُ ا :ٌتلَق

N, 
 ےہ ےس

 ا

 ةئامَو َةَرْشَع ئَدْحإ :ةنَس تام ةیئاثلا ّنِم ةقث» :رجح نبا ظفاحلا لاق
00 2 e 54 9 

 ےہ يني الواوا

 ا

 (ةبناثلا ةَقَبَطلا) ٍباَحْصُأ لاَ وُہ اَمَك «َنيِحباَتلا راک ِةَقبَط ْنِم ِءالعلا و
 ےس

 هل سؤأ نب دادس ِثيِدَحْلا يِباِحَص نيبو هتي اذه َعَمَو رجح نیا ٍظِفاَحْلا دنع ا سس رےہ وک ر

 .ةطسارلا وا

E ت مع ء ملكت امل ةف رجح ٣ 

 تالا اًمأو ...م :لاقف ' (بیرقتلا) هباَنِك يف

<oت  

 الا ْمُهْنِم هَل سيل ْنَم زییٰمتَو «مهبتارم ٍنالتخا ٰیَلَع ةباَحصلا :ٰیلوالاف

 عون لاک یک

2 

 تن ھا خل ناك ان «بيَسُمْلا نبا «َنيِعباَتلا راك ٌةََبَط :ةين ةيزاثلاو
 ےس

 أ ها ےن و و در تے f ه وع رے
 .نيريس نباو ؛نَسَحِلاَک نيعباتلا نم ىطسولا ةقبطلا :ةثلاثلا

 ١(. ۰۷۸ص 0١// مقر) (بيرقتلا) ()

 .(۸۱-۸۲ص) (۲)



 O ّيينوقيبلا ہموظنملا

 ر و ا ١ اا و یر ال سا ب ںیہ
 .ةداتقو «يرهزلاك َنيعباتلا ر رابک نع مهتا اًياور لج ءاهيلت ةقبط :ةعبارلا

 لَو نیتئالاو دحاَولا یوم ولا بهن ىّرْعصلا ةّقبطلا :ةَسِماَكْلا

 .ٍشَمْعَألاَك ِةباَحَّصلا َّنِم عاَمَسلا ٌمِهِضْعَبِل تبي

 َنِم ِدَحَأ ُءاَقِل مُهَل تبني ْمَل ْنِكل َةَسِماَحْلا اوُرَصاَع ٌةَقَبَط :ةَسواَسلا

 ) ..جیرُج ِنْباَك ءةباَحَصلا

 مامإلا لوق ٰیَلَع ام قاع "”(ءالبنلا مالعأ ریس) يف يذلا ظفاحلا ا - ٦-

 ..هريغ لرم نم رش يرْهزلا لشرف :ناطقلا نح

 نم طَمَس دق نوكَي هّنأل ؛لَضْعْمْلاَك ّيرْهّزلا ٌليِساَرَم :ٌتْلَق :یبھڈلا لاَ

 ْنَع ُهَدْنِع ناگ ْولَو ءْطَقَف يِباَحَّصلا طَقْسَأ ها هب نظن ْنَأ ٌْعوُسَي ًالَو ءِناَْنا
 o۶ ہے وم ^~ م و مک ہ سے مم رس رض رے ہک لک یت ور < ه5

 باّحصأ ضعب نع :لوقَي هنأ ولو «هلصَو نع زجع اَملَو ءةَحَض ےس

 ریبزلا نب َةَوْرَعَو بّيَسُملا ِنْب ديس م لَسْرْمَك يرْهزلا َلَسْرُم ٌذَع ْنَمَو
 .«ْهرْخَتو 55آ لمزنگ هََسرم مَع ب «ُلوَقَي ام ردي ملة ءاَمِموُخَتَو

 ماّمه انثدح : نافع اقدح :لاقف "'”(ِدَتْسملا) ین دمحأ ا أَم -۳

۲ 

 ا

 را ينثّدح :لاق ةداتق نع

۰ 0۳۸/017 

 ىه ليها لوسر نأ يردخلا ديعَس يب ْنَع ٍلاَجر ٌةَعَب

 )٢// مقر ۱۷۲۷ 56/1 ((.



 ىلع ۃیضرلا تاقيلعتلا ©

 ےس و هو
 يف رجح ُنبا ظِفاَحْلا ُهْنع لاق «ُيِسودَّسلا ةَماَعِد ُنْب هداف :ُتْلَق

 يع رز ةقطلا تا میک هلو لاقي تمت ةفقونا جفا

 ةّفبطلا يِلَت ةقبط مهّنأو َقَحِباَرلا ِةَعبَطلاِب ٍظِفاَحْلا داَرُم نايب َقِبَسَو

 .طئاَسَوب د يس يبا ْنَع يوْرَي اَنُه وُھَو «َنيِعِباَتلا يف ئّطْسولا
 لیعامسإ انثّدح :لاقف (دتشملا) يف اًضيأ ٌدمحأ ٌمامإلا هجرخأ ام ٤-

 نب ماشه لاق :لاَق ْمهْحاَيْشَأ ضْحَب ْنَع لاله ِنْب ِديَمُح ْنَع ءُبوُيَأ انرّبخأ لاق

 لَو لگ هللا ِلوُسَرل ٌرَضْخَأب اوُناَك ام ِلاَجِر ی َدوُطخَتل مك :ہاریچل رماع

 ىَلِإ مَآ تلح نيب ام» :لوق لك هللا لوشت ُتْطِ ينو هپ يئي دق وس

 7 7ھ" م :ٍرَجَح ُنْبا
 و

 رجح نبا ٍظِفاَحْلا َدْنع َنيِعِباَتلا يف ٰیّطْسولا ةّفبطلا يه ةثلاثلا ُةَقبطلاو
 ۰ ضع یر و 3 2 ه < هر < ۶ 2 ہو اس هروب ول <

 ا سہ

 دنسأ دق ناکو ''(ریبکلا خيراتلا) يف يراخُبلا ُمامإلا ام تل

 )١( مقر) ۷۹۸/۵۰۰٢۰(.

 )۲( ) /۲٦مقر ۱۸۵/۱٦٢١١(.

 )۳( مقر) (بيرقتلا) ۲۷۸/۱۱۷۲(.

 )٤()٤/رقم ۲۹۱۰/ ۳۰۳(.



 نی تينوقيبلا تموظنملا

 ْنعو) :هبقَع لاق «ِتفلتُملل ًةالص ال» :اًعوفرم 445 مالس نب هللا دبع ثيدح

 1 ۔ 4 ° چ 1 م 0 0

 ةأرما مهنم «لجر نع لجر نع لجر نع يعبضلا رمش يبأ نع ةبعش نع ردنغ

 .ہڈلثم لَكَ لا نع عبرألا ءالؤه نم

 میلا نوكُسَو هلّوآ ٍرْسَكِب» :رجح نبا ظفاحلا لاق ءرْمِش وبأ :تلق 0 7 22 م 1 20-000 1 2
 .''!ہةعبارلا نم «لوُبَقَم «ئرصبلا ؛عَبّضلا 2 ىف و٥ 7 ۔

 بہتر یر 27 ےس ینا یف او نک رن و
 ٍراَبِك ْنَع مهِتاياَور لجو نيعباتلا يف ةقبط يه ظِفاَحلا دنع ةقبطلا هذَهو

 8لا ٍلوُسَر ىَلإ َنيِمَهُْمْلا َنِم ُدَدَعلا اَذَ دج وُب اذَم َحَمَو قبس امك «نيعباتلا
 .ةَياَمِك روكذملا رذقلا یف َلَعَلَو ةديدَع ئرخأ ةلثمأ كانهو جج ور ور مے سے  22 اص

 :ةباوجو ٌداريإ
 - 1 o o a O دوس ا ےہ ہوس

 راّمع نب هللا دبع ِنْب دّمحُم ٍظِفاَحْلا لوق ْنَع نذإ ّباوَجلا ام :لئاق لوقي دق
 ناس 32 سمس ه2 م مے 4# و 1 3 لا

 فيم يبنلا باَحصأ ْنِم لجَر ْنَع ثیدَحلا ناك اذإ» :لّيَس دقو يلصوملا

 اا 2 مس 8ج ے 29 82320 ٭ رے ہر و و عع o چ 10 مہک ےہ ےس 272

 ایپ بتلا باَحَصُأ َعيِمَج ناف هعمسی مل نإَو «معب :لاق ؟ةحح كلذ نوکیا

22 2 
 .(ةحح

 و. < < مج م
 3 ہہ ھر هر ہے 8 تو ےگ 7 ر

 يف ةلوق لخدَي لَه ٌرظنَت مث «ةنم داّرَملا مهفيل ُهَم حضون :تاوجلاف

 ی٦ ۶ هس ے ہک م

 ؟ال ما هَذه انیلاَسَم

 ت ۔ 2 ر le ہ٥ کک ےہ ع ظو .ي ںی صس م هش اسس سا 5 مس

 الع هللا ل شک: ر6 TT ےگ تے فن رک لا ےک
 تر هللا لوسر نم هع نيبي مل ول ئتح «صنلاب ةتب مهتلادعف بخل توب

 )١( مقر) (بیرقتلا) ۱۱٥۹/۸۲۲۳(.
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 .هوحَتو (اي هللا لوسر َتْعِمَس) :هلوقب

 يف هيض 5 سنأ نع اًئيدَح قاس نا دعب لیوُطلا ديَمُح دیَمُخ لوق :اذَه ٰیلع لدي

 ل ؟ە2ٹگ لوُسَر ْنِم اذَه َتْعِمَسُأ :ةَرْمَح "21 :ٌلْجَر هل لاق ةعاّمّشلا

 قلي هللا ٍلوُسَر ْنِم ُهاَتْعِمَس تسلا ام یک ا لاتو لف او
 ١ ر کے رس 28 فور و ھ2 ھو ےہ

 . (ضَْب ىلع اتضْعَب بذكي نكن مل نِكلو

 کت ےک جر ےس

 بو ىعباتلا نيب ینغآ ءاکُھنَي ةياورلا لاصتا نأ يف تحت يهف ءةتعنعلاب

 یم بس رو وس

 نم ثکلَس ْنِإ- ةروصلا ذهب ةي ةّيوْرَمْلا هَ رل لیلعتلا نوک :هلع

 دك تعا ال ات لاصتالا مدعب ٌصنَخُم 0 اا

 .ةباحصلا ةقبط َنَوُد ةقبط يف ٍداَتْسِإلا يف ُماَهْبإلا َنوُكَي ْنَأ :يناثلا ُهْجّولا

 :ناتغیٍص هّجولا اذهلو

 ريم 2 ھ8 71 ےل لے 2 م مر هع < ہچ

 تعمس) وأ (لَجَر ينربخأ) وا (لجر ينثدح) يوارلا لوق نأ :ٰیلوالا

 .لمحتلا يف ةحيرّصلا ْغيّصلا نِي دوکو ( الجو

 : 0 0307 4 ٠  0ےل 2 4
 هوحنو (لاق الجر نأ) وأ (لجر لاق) وأ (لجر نع) يوارلا لوق :ةيناثلا

 .ةلمتحمل | غيّصل أ نم

 .حيحص ٍدانسإب (۸۷ 5 مقر رخآ) (ناميإلا) يف هدنم نبا هجرخأ )١(
۶ 



 نيكني نع ولا ذك يف مقلد
 عَم ُلَماَحَتْيَو ەيعباَتل مَ نيعباتلا ٍةمبَط يف مان 2 :لّوَألا قلا

 0.0 کلا اتم ناويِد) 4 هباتك ةّمتاح یف يبَعْللا طا نام اک ب ْمهِييِدَح

 هازل نق نود رسک ا اف وجعا

 يقلتو ُهئيِدَح لوا ٠ 1 نیلا ر راگ نف م جر َناَك ناق

 ٌفِلتْخَبَو وربح ةَیاَوِر غ ادق نا راغ ني مهن تک لوڈ الم
5 

 ےس ر شب روضہ ری

 .«هب َدَّرْفْنا اد اکیس

 مهبمل .J تب مولع ر 9 يف ريثك نب و 2 او ا وغ نافيا ےگ نا طئاشلا لاق

 ٌدخَأ ُهَتياور لقي ال ْنَّمِم اذه ُكْنِيَع فرغت الو يمس ْنَم وأ سڀ ْمَل يذلا

 هلق ءريَخْلاب ْمُهَلِد ٍدوُهْشَمْلا ِنوُرَقلاَو َنيِعِباَتلا رْضَع يف َناك اذ ُّنكلَو هاَنْمِلَع

 دمخأ مام هلا ٍدَنْسُم يف َمَقَو دقو َنِطاوَم يف اهب ء ءاضتسپ و «ةتياؤربت سناتس

 .(ملْعَأ ها ةللاو ريك ليبقلا اذه ْنِم هريْغَو

 .ْمُهَدْعَب ْنَمَف نيعباتلا عابتأ ةقبط يف ماهبإلا ٌعوقو :يناثلا مسقلا

 .(ُهْنلْأَكَيَك يراصنألا دامح ثدحملا ةمالعلا قيقحت -۷۸٤ص) )١(
(۱()۲/ ۲۹۳). 



 دي اَم مّدقَتملا یا ٍظِفاَحْلا مالك يف قبس
C$ کس 5 5 0ت 8 Çe 

 ہا

 :لاق ثيح .ُمِهيِقِباَسَو ِالوَم ِثيِداَحَ

 ورَبَحِل 2ھ ْمُهَدْعَب نمف د َنيِعِباَتلا عابتأ ْنِم ل ناک نإو»

 ۰ .«هب درا اذإ كس

 قالار نا ظفاَحْلا د

 (اًنسَح وآه ةحص) ِثيِدَحْلا ِلوُب ية طوُرُش ْنِم نأ يرق قبس :ٌلوُقَتف هيَلَع

 نَع ُمالَكلاو ءِلاَصَنالا ةّيمهَأ ْنَع ُمالَكلا اًضيأ َقَبَسَو ِقاورلا َةَلاَدَعو ریا

 اهب قحاب اَمَو نعنع
 هيف یَقَحَتَی ْمَل (ِتاّذلا ٌلوُهْجَم هجم) وأ (مَهْبْمْلا) يواّرل : لاق ماَهْبإلا امأ

 ُمَدَعَو «(ِةَلاَدَعلا) طش
 ےہ
 یبا

 لَو «يوارلا ربخ درل بجوُم بس وم ةَلاَدَعلا ققحت ع

 دق حزم بجا اهل طايتخالاَو ها لوشر واش لع طاق فخ

 ْنَم ربح ربع لیقق ال َكلِذََو انفه نم رع یت ال :ئعفاشلا ماَمإلا لأ

 .ںیلا ٍلّمعَو ٍقدّصلاب ُهَفر رعت مل

 گہ هلال 3 E وور تر ع سا م < ر 5

 ( :لاق ا ىبنلا نأ مهدحا هب لدتسا ثيدح نع اًبيجم ة 5 و

 و و ياو بر ےک 5 2ےس ہت و 0 ہی

 كَ هَملاَع اَمَو تلف اَنأف ةقفاو امف ولا باتِک ٰیَلَع هوُضِرْعاَف ينع ْمُكَءاَج

 )١( ص) (ثيدحلا فالتخا) 08 5(.



 د تينوقيبلا تموظنملا

 ربك الو ٌرْعَص ِءيَش يف ُهئيدح تبني َدَحَأ ٌتيِدَحْلا اذه ئَوَر ر ام :هَل ٌتْلَقَف»

 .ٍءيَش يف اذَم ئَوَر ْنَم ٌتيِدَح مت ذق :اتل لاَ
 هده لثم لب ال ْنْحتَو هِلوُهْجَم لُجَر ْنَع ٌةَعِطَقْنُم ةياَور اًضيأ ِهَذَهَو

 “«ِءيس يف ةياورلا

 تر رابخأب ٌحاَجِتْحالا ٌروُجَي الد :ُيقََبلا ظفاحلا َلاَقَو

 يكلاملا هللا ديّبُع ْنْب دمحم 05 :ُيداَدْعَبلا ُبيطخلا ظفاَحْلا لاَ

 ْتَلِهُج ْنَم ربح لبي الو :َلاَق بّيَطلا نب دّحُم رب يبا يِضاَقلا ئَلَعَأَرَ هنأ

 اول سس

 ھ ڈر رد وس 7.7 ےہ مے یکر کرس 50 ه٠

 َنَمِم نوكي ن 50 ل عَمَو و قَد 3 تسلا
 . («هب هوفرع ركذ اذإ اقسف ٢) و 7 ۲ جی

 ٥< ٥ مے یک کرس ۰ هم ۔و<ک هال. ک1 ہ7 ےک یس
 تفتنا الو ةلادعلا ِفورعَمب سيل ْنَميِف ةجح ال» :ٌئبهذلا ظفاحلا لاقّو

 و ١١٢٣و 77١٠و ۱۰۲۲ مقر) هوحن رظنيو .(175154/519-550و5148و1١51/ مقر) (ةلاّسرلا) )١(

 اا و

 .(۱۷۸ /۲) (تايفالخلا) (؟)

 .(١617ص) (ةيافكلا) (۳)
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ES 

 ا أ مالا م واک ٌرهاظ» 00 ٍبَجَو نبا ٌظِفاَحْلا َلاَكَو

 . "هب حتي الو حص ال ٍلاَحْلا ِلوُھْجَم

iaمل اَم م ملا ثيدح لّبقي الو» : (ةَه ٍةهْزنلا) يف رجح با ظِفاَحْلا ٌلاَكَو رپ مما 7 ے و یو )٢(. ےہ و  

 يع فرخت ال ةا مآ ْنَمَو ههيِواَر ُةلاَدَع ِرّبَحْلا لو ور سی

 اقامت فيك

 :ةقبطلا ذك يف ماهبإلا يف ةَيِاَتلا روّصلا ىلإ صلحت َقَبَس ام ٰیَلَع َءاَنِبَو ےہ
 ٍةَعِبِص عَ -مھِتاَقبط فالتخا ٰیلَع- َنيِعِباَتلا ةَقبط يف ماه 0 ہم یس - < مہ

 َكِلَذ هلم ليف ہہوحنو (ٌلجر ييیّلَدح) :ةّقللا يواّرلا لوق ہةَحیِحَص لمحت
2 

 ۶2 0 1 ا رک ت87 ٤“ ھ7 ہ۶ ھي
 ةلع ٰیقبت نكل ءاهنايب ّرمف هثيدح ةلَماَعم امأو ءهلاَصتا ىلع لّمَحَيَو لمحتلا

7 
 ہے
 ۔ ے 9

 ةلمتحم ةغيص َةغيص عم ہت ہت نيعباتلا ةَقبط يف ٌماَهْنِإ : ةيناثلا

2 

 اا اطال لی ورحت (لجر ْنع) :ةّمثلا يواّرلا لوقك ءَنَعنَعلاَك

 عم يي ه ےس ۲ 32 2 “یس ۰ ےہ 7 3

 يف ٍةَحِيِرَص ٍةغيِصِب «مهتود نمف نيعباتلا عاّبتأ ةقبط يف ماهبإ :ةثلاثلا
 ا 6 7 00 52 e ھہ ا

 لاّصتالا ٰیلَع لمحت اھّنإف ءاَهوحّنو (لجر ىنئّدح) :ةقثلا يواّرلا ِلوقک ءلّمَحَتلا

 ۲۳٣(. /۲) (لادتعالا نازیم) )١(

 ٥۷۷(. /۲) (يذمرتلا للع حرش) (۲)

 .(۳۰۱ )٥/ (ثيغملا حتف) يف يواخسلا لاق هلثمو ء(۹٤ص) (۳)



 O ةينوقيبلا ةموظنملا

 ماك «نيعناتلا اط ماع نود ويف هيد ماعم اما ءانثآ یس اکگ

 ةتعنعلاك ةلمتحم ةغیصب ةقیصِ مهند ْنَمَف نيبال عاب بط يف مانا : ةعباّرلا

 شر رر نع: 82

 :ةباوجو داريإ
E 2-8تَه ةلاهجلاو عاطقّنالاب ةعباّرلاو ةيناثلا ةروّصلا ْتّلِعَأ َمِل :َلِئاَق لاق ول رح و 2 ٗ تے  

 © سرس رم ٥ ت مە 5 1 جس 3

 .؟طقف ةّلاهَجلاب اتلعأ ذإ ءةئِلاثلاو ٰیلوالا ةروصلا نود

٥ 

 اوب ايَقِرْعَم ىَلَع بق ام خش نِ وار عام محلا نآ :ٌُباوَجْلاَ

 اَمُهنيب عامّسلاب محلا زا لوقلا مت امدح ِةقرَْمْلا رف ڈوت مَع

 رص عت الو هبت تيدحلاب ىلذألا احلا فَلا يوارلا حرص اً

 ہوے یر صر لالا

 و ارا ُهَتوَف نمم هع ا چک ما و

 تے ےن PT ENCE د ذِإ ِهِلاَحب اَْیلاَھْجِل جم عاطقْلالاب

 لام ۴
 سا

o 

 ًطاَيتْحالاَق اّيوَقَو ادارَو ُلاَمِتْخالا اذه َماَداَعَف ءلُمحَّتلا غّيِص يِف مهّولا يِنْعَأ
4 

5 

7 

 .ُمَلْعأ لاو ةیاَوْرلا بِناَج يف ٌبوُلْطَم و٥٤
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Aeرمل 00 ا ہا ں رکا  

 .مِهُمْلا قْرَملا اَذَه ىلإ هّبنتيلف اَّذِل ء(ِتاّذلا ٌلوِهْجَم ریس را امهم ناك امل کلرک

 : داّنسالاو نثملا تامهبم ةقرعم

 ُداَتْسُمْلا) مٔیَقلا هباتك یف يِقاَرِعلا نيّدلا يلو ٌظِفاَحْلا َرَكَذ َدَقَف :ُنتملا اما

 :يهَو يدع دئاوف ©0(ِداَنْسِإلاَو لا تاّمهبم امهم نم

0-4 

 .هيّلإ ةقوَشتم تے سس ےہ

 لري هتفرعمب ُداَمَتْستف ء مَهْْمْلا َكِلَدِل ةبقنَم ِثي فيوكلا ف نوكي نأ 1

 6 ت 2 0 6 5 ع ٥ ت رە 0 3

 مهبملا كِلذِل بسام ريغ لعف ةبسِن ىلع ثيدحلا لوتشي نأ -
 ۰ ےہ و وس ےس 7 ۔ہ مم مح م ےس ےس ۰.

 ۔ 0 9 24 م ف هالو تر ھ86 2۶ و ہے گئ. 2
 ِةَباَحصلا لضافأ ْنِم ہریغ يف نظلا ٍنالوج نِي ةَمالّسلا هنبیْعت نِي لصخيف

 ر ے2 سره هب صج 7 رر7

 نيقفانملا نم كلذ ناك اذإ اصوصخ

 ب يو رو یو سو دولا

 ۳٤۳(. /۲) (يوارلا بيردت)و ء(٤/۳۰۱) (ثيغملا حتف) :رظنيو ء((۱۹ص)(۱)



 O ةينوقيبلا تموظنملا

 هد ق
 › :"(ثيغملا حتف) يف ٌيواَحَّسلا ظفاَحْلا ٌلوُقَيَق :دانسإلا اأ هدر

 لض يف لا وكي ُتيح اهم يخل رب یل ةا لرز نع تبل

 طظ ا یک رانا خيش وأ ٌلُجَر ينربخأ) :لاَقُي ْنَأَك ِداَنْسإلا

 ُفيَكَف ُكْيَع ُفَرْعُت ال ُهُمسا مها ْنَمَو ءهيواَر ٌةَلاَدَع :َمِلُع اگ ِرَبَحْلا لوق

 .(؟هتلادع

 :ملعلا ي لْهَأ َدِْع "”ناَكَلْسَم 2 2 نَع يفْشَكلا ياس اًمأو

 ت مع د ٤

 ىَلَع قرُطلا ِتَقَفْتا نإ ئه خو ريشلا لفآ و ملیلا لف شی - -۲

 :ماَسْقَأ ىلع وهو» : حالّصلا ُْبا ظِفاَحْلا لاَ

 ONE E اڑا رئؤزاک

 (ِنالُف نبا) وأ (يِئداُفلا ُنْبا) وأ (ناف نْبا) :هيف لبق ناب مهب ام :اھْنمو

 كلو وأ

 تامهبم نم دافتسملا)و ء(٦٦٥ ص /۲) ريثك نبال (ثيدحلا مولع راصتخا) :رظنيو ء(۳۰۱/٤)(١)
 ْ .(7 47 /۲) (يوارلا بیردت)و ء((۱۹ص) (دانسإلاو نتملا

 حرش)و ٠٠١(« /۲) (ثیدحلا مولع راصتخا)و ء((۳۷۵ص) (ثیدحلا ملع عاونأ ةفرعم) :رظني (۲)

 .(۴ ٣٤ /۲) (بيردتلا)و «(۳۰۲ )٤/ (ثيغملا حتف)و ء۰ /۳) (ةركذتلاو ةرصبتلا



 ...امهوحَنَو ُةّمَعلاَو محلا :اھنِمو

 ُهَجْوّرلاَو ُجوّرلا :اھنمو
 ا

 ءيرْضَمْلا ٍديِعَس نب ينغلا ٍدْبَع ظفاَحْلِل وُہ بالا يِف ٍفيِنْضَت لَ
 ف الا ضياولا) انک لوک زا وس

 ٌةَمَهْيُمْلا ءامسألا) هامسأ ابتک یدادْغَبلا ٌبيِطَخْلا ظفاحلا فّنص اذكو

 .اذَه بلا تاک ٰیوولا ظفاحلا رصتخاو بط CAE اگلا ض

 سس

 اھّتَض سئمت َعَم م ٍبيِطَخْلا َباَتِك يووتلا رصَتْحا دّقود :يواخّسلا لاق

 هب لّهَس اّمِ ِرّبَحْلا يواَر يف ِفورُخلا ْىَلَع ةبيترت امسال ءاتسَحُم اب دهم «ويلإ
 رن (تاَمَهْيْمْلا لا تاَراَضإلا) همس تا ةبسنلاب هنم فشکلا

 اتك ُيِسِدْقَمْلا رماط ْنْب ُدَّمحُم ظؤاَحْلا نص اکو

 اکا طا اظ راق نھ ات و لاکشالا

 يسلدنألا ٍلاوُكْشَي نب كلملا تری و ریس سج

 ضیاوْغلا یف نار نبا 2 :يواخّسلا ظفاحٰلا هيف لاَ ءاميظع ابتک

 يوونلل (داشرإلا) :رظنیو ءمسق لکل ةلثمأ هيفف (۳۷۵-۳۷۸ص) (ثیدحلا ملع عاونأ ةفرعم) )١(

 .ثيدحلا مولع بتک نم اهريغو )٤/ ۳۰٣-۳۰۷( (ثيغملا حتف)و ٦٦٦( /۲) (عنقملا)و «(767 /؟)

 .(۱۳۱۹ مقر) ينابلألا ةمالعلا عنص (ةيرهاظلا بتكلا راد تاطوطخم سرھف) :رظني (۲)

 )3١١/5(. (ثيغمل | حتف) ())



 هيو ّتينوقيبلا تموظنملا

 ۳۶ر ري نود كاع لاو
 5 و

 :قيقحت ةيعماج ةلاسر /ءارضخلا سلدنألا راد نع عوبطم باتکلا :تلق

 .نيدلجم يف «يوارغم دومحم

 ْنَفَلْمْلا نب جاٌرُملا نب يلع نَسَحْلا وُبَأ رصتخاو» :يواخّسلا ظفاحلا لاَ ا 2 0 - ل 3 تو س ۳ 2 کم
2 

 وہ
 هيف امهلو

 7 ٠ 2 7 3 محض ھم ص 2 2 2 کت

 او ںیئاسالا فدحب «لاوكشت نبأ تانك ىبلحلا ناَهِربلاَو

 9پ ۰ ۲ تار

 .تافنصملا نم اهريغو 3 )«ِتاَداَيَرِ

 جے 54 24
U0 تذل U0 

 .(قباسلا ردصملا) )١(

 )٤:۲٥۸(. (عماللا ءوضلا) :رظنيو ء(١١ /6) (ثيغملا حتف) (۲)
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 go (لزاًنلاو يلاعلا )٠١-٠١/

 3 مے

 :هلوق
 ت 2

 ةهاةئاجرثلَئاَم لكَو(018)
 7 رق ۔ ت ےس و 7

 ال ے'._.ددصسف ىزذلا كان هد ِضَو

 حرشلا

 ِةَموُظْنَم یف ِثیدَحلا ماَسْقَأ ْنِم رشَع ٌعباَرلاَو رَشَع ثلاثلا ٌمسِقلا وُه اذه

 ۔واًتْسإلا َنِم ٍلِزاَنلاَو يلاَعلا ةَقِرْعَم وُهَو «ينوقنتلا
 (ْثّلَق) ءِداّتسِإ لَك :يأ ؛(ام َلُكَو) هلوقب يِلاَعلا وُھَو َلّوَألا َعوَنلا َرَكَّذو

 مترا : يأ (هلع) لكي بتلا نع : يأ ؛(ةَلاَجَر) َةلَقلا نم لا ماللا حتفب

 .ةل بتلا َنِم ِهيْرَق ٍببَسِب َكِلَذَو
 80“ ےگ 3 #2 ٠ 7 2 7 ت ر ا ےہ

 ْتَرْثَك اَم «ىلاَعلا دض :يأ ؛(ةدضو) هلوقب لزانلا وُھَو يناثلا عونلا ٌركذو

 .ِ كيتا نع هدعبل ؛(الرَت دق ىذلا) ءداتسإللا : يأ (َكاَذ) ار

 :نيرُمَأل اهيف ٌّبْغَرُم ةليضف ٌولغعلا

 VDoc. ao) ميمو ا کے ےہ ے ٹی ہو والا و اپ 0

 )١( (لوصألا عماج) :رظني )١/ 1١١(.



 ِداَْسِإلا ُبّلَط» :َلاَق ؟یلاَعلا ةانسإلا ٌبلطَي لجّرلا نَع ٌدمحأ ُماَمِإلا لسو
 ہہ س و

 کک ہا 2ص را کف وع تاتا نال ناف 2752 07

 او ار رو نول روكا

 ۶ ےہ

 ةبرق ِداتشالا ُبْرَق» :ٌولُّعلا ٍنَع َيسوُطلا ملا نب دمحم ُظِفاَحلا لَو
 )٢ ع ل 1
 8 دہ ع هللا كك
 صبی١

 و و

 برف ويل ٌبْرَقلاَو كلك هللا ٍلوُسَر ىلإ ٌبْرُق داتْسِإلا َبْرُق نأ :لونعمب
 ہم ر ع

 .“ےالسلا نبا ٌظِفاَحْلا ُهَلاَق اَمَك یک هللا ىَلِإ

3 2 
 «ثيدحلا يف أطخلا لقي كلذبو «للخلا نم ذئنيح ٍدانسإلا دعبل :يناثلا

 .(9ْثَّلق ؛ْتَّلق امّلکو ءأطخلا ةّنظم ترثک هُدنَّسلا لاطو طئاسولا ترثك امّلكف

 نم ٌولعلا دانسإ ٌبلط :اًضيأ لاقو ء(١۱۲مقر )١/ (يوارلا قالخأل عماجلا) يف بيطخلا هجرخأ )١(

 .(۱۱۹ مقر /۱)عماجلا) ةنسلا

 )٢( (عماجلا) يف بيطخلا هجرخأ )١/ مقر ۱۱۸(.

 .(۸۳ص) (رببألا حيضوتلا)و ٤۲۲( /۲) (عنقملا) :رظنيو «(7017ص) (ثيدحلا ملع عا ونأ ةفرعم) (۳)

 )٤( يوونلل (داشرإلا)و ء(١٦۱ /۲) (بیرقتلا)و ء(٢٥۲ص) (ثيدحلا ملع عاونأ ةفرعم) :رظني )۲/

 ۹( (ثيدحلا مولع راصتخا)و «(757ص) (حارتقالا)و ء(۱۱۰/۱) (لوصألا عماج)و )۲

 /٤(( (عنقملا)و )YY /۲)» ص) (حيضوتلا)و «(تكنلا عم ۔١٥۱ص) (ةمزنلا)و ۸۳۴(.



 ىلع تيضرلا تاقيلعتلا 2

 یم “آ وَنَس ٰیلِإ ةَبسنلاِب «ليلق ددَعِ لَا َنِم ُبْرَقلا وُہ :لؤالاف ا ت ر ¢ .٠

 .'(ةيادهلا) يف ٌيواَخّسلا ظِؤاَحْلا ُهَلاَف . ریثک ِدذَعب هنیعب ثيِدَحْلا كِل

 SNE EN اًحيِحَص ُهَدَنَس َناَكَو فتا ناف

 .مدَعْلاَک وهف اع اًعوُضْوَم ْنَكَي ْمَل اَم ٌةَدوُجْوَم هيف ولا

 ْنْبا ظؤاَحْلا ُهَلاَق .ةّيلع ةَفِص اد ِنّيعُم ماَمِإ ىلإ هيف ُدَدَعلا لقي نأ :يناثلاو

 ."”(ةهزنلا) يف رجح

 :2فاثلا ملا يف لحي

 ُتيَحِب ؛ ؛ةعبرألا ننُملا ٍباَحْضَأ وأ ِنيَحِبَشلا اور نإ يلا ت لاا

 .ll روگذَمْلا ِدَح قيرط ني تيدحلا ئور ول يواّزلا وكي
 ےس

 رص

2 

 .مهقيرط ريغ ْنِم ُهاَوَر

 ده عل ٠ 0 عدو oR ETE یس و6 2ے رپ

 ا ےس و و و و تب

 ¢  «oلاةحعف .

 .لبق ةقباسلا رداصملا :رظنيو ء(۹۷/۱)(١)

 )۹٦/۱(. (ةيادهلا)و ء(٢٥۲ص) (ثيدحلا ملع عاونأ ةفرعم) :رظني (۲)

 هنم ددعلا رثك نإو) هرخآ يف ةدايزب (۹۸/۱) (ةيادهلا) يف يواخسلل هوحنو «(تكنلا عم -١٥۱ص) (۳)

 (ثيدحلا ملع عاونأ ةفرعم)و «(١١ص) مكاحلل (ثيدحلا مولع ةفرعم) رظنيو ءَ يبنلا ىلإ

 )٥٥٤/٢(. (ثيدحلا مولع راصتخا)و ء(۱۱۱/۱) (لوصألا عماج)و ء(۷٥۲ص) حالصلا نبال

 «(بيردتلا هحرش عم ١76- /۲) (بيرقتلا)و .2258ص) (ثيدحلا ملع عاونأ ةفرعم) :رظني )٤(

 عم -08١ص) (ةهزنلا)و :«(5577/7) (ثيدحلا مولع راصتخا)و ء((۸٦۲ص) (حارتقالا)و

 ٠١١(. /۲) (يوارلا بيردت)و ء(۹۸/۱) (ةيادهلا)و ء(۳۳۹ /۳) (ثيغملا حتف)و «(تكتلا



 D تينوقيبلا تموظنملا

 هم و

 اَهَقَبَس اَمَو ةَفَّصلا ولع ماسق لَو ۱
 ا س

 اذهو «يوارلا ةاَفَو مُدقتب وعلا ا

 ىَلَع وُلْعي ُداتْسِإلا ُنوُكَي ْدَق» :"”(ِواَشْرإلا) يف ٔیلیلخلا ُظِفاَحْلا لاق

 .(ِدَّدَعلا ف ٍنيَيواسَتُم اَناَك نر دیوار توم مُدقتب رض

 (ھ۸٥٥) ٌةَنس ىفوتملا يقهيتبلا نع الكم ةئالَث ْنَع وا هوري ام :هلاَكم

 ْنَع والت ْنَع يواّرلا ِهيوزَي امم ئَلْعَأ ء(ھ٤٤٤) ةَنَس ٰیفوَتُمْلا مكاَحْلا ِنَع
 .(ھ٤٤٠ ت) مِكاَحلا ِنَع (ھ۸۷٦) َهَنَس ئفوَتمْلا يزاَريَّشلا ِفَلَع ِنْب رب يب

 ٍظِفاَحْلا ٰیَلَع يقهيَبلا ٍظِفاَحْلا ۃاَفَو “۶۷۰۹۹۹ ۷ 7۶٥

 .ٍفَلَخ نُ

 هئْرُج يف رِهاط ُنْبا ظفاَحْلا ُهَلاَق امك ءخیُشلا َنِم عاَمّسلا مّدَقتِب ٌوُلُعلا -ج

 ْنَمِم ىلع اًميِدَق خيّشلا َّنِم عمس ْنَم َّنأ :ٰیّعَمْلاَو ”"”(ِلوُرتلاَو ٌوُلُعلا) يف
 .اًريِخَأ خيشلا نِ حوس

 د لالا دلا افا ْنِم مشق لك نأ ِظاَّمُحْلا َنِم معلا ُلهأ رَ

 ."لزاتلا ثيدحلا ماَسَقَأ ْنِم ٌمْسِق

.)۱۷۹۸/۱( )١( 

 )٢)( )ص۷٦(.
 )۳( (ثيدحلا ملع عاونأ ةفرعم)و ء(١۱ص) مكاحلل (ثيدحلا مولع ةفرعم) :رظني )ص۲٦۳(؛

 ۲٥٢( /۲) (ةركذتلاو ةرصبتلا حرش)و ؛(١/5١١) (لوصألا عماج)و (۱۷۱/۲) (بیرقتلا)و

 .(۱۷۱ /۲) (بيردتلا)و ء((۸۷ص) (حیضوتلا)و «(تكنلا عم ۔۱۹٥۱ص) (ةمزنلا)و



 0 ت

 .لوُزلا ُمَذ ةّمِثَألا ٍضْعَب ْنَع َءاَجَو ءاهيف ٌبَعَرُم هنس ٌولعلا نأ مدت

 لورا :ينيِدَمْلا ُنْب : لع ماما ظِفاَحْلا لاَ

 “ىجّولا يف َةَحْرَفْلاَك ٍلوُزْب ثيِدَحْلا» : نيِعَمُنْب يخ ُظِفاَحْلا لاَقَو

E OMEN,لاَح لك ی ہو  
 أ :یتنآ ةلاجر درك ناگ ؛ةيرم ةئ لولا يف ناک نإ للا نع مق لب 3

 َناَكو ؛حیچ ھا گ1 تان طا دق لاضتالا وأ کا وأ فأ

 . لوا لورنلا نأ یف درت ال ذئئيِحَف ءَكِلَّذ ضب وللا

 نع ولع نم ريخ ت ِتَْن ْنَع ٍلوُرْنِب ثيِدَْلا» :نيِعَم ُنْب يخ ُمامإلا لاَ

(OD ےەي, > 

 :َلاَقَق ٍداَنْسإلا ُبْرُق هَل رکُدو يدّسألا ورمَع ُنْب هللا دبع ظِفاَحْلا ٌلاَقو

 3 ك ص ےہ يبا 4 72

 وأ- ميِقَس داتسإلا بيرق ٍثيِدَح ْنِم ريخ ءٌخیجَص ِدانْسإلا ديوب ثيِدَح»

 )١( (يوارلا قالخأل عماجلا) يف بیطخلا هيلإ اذنسم هجرخأ )١/ مقر ۱۸۱/۱۲١(.

 .(۱۸۵ ۱۲١۱/ مقر /۱) (عماجلا) يف بيطخلا هيلإ اڈنسم هجرخأ (۲)

 (٢٦۲ص) (ثيدحلا ملع عاونأ ةفرعم)و ((۱۸۷ /۱) (يوارلا قالخأل عماجلا) :رظني (۳)

 «(تكنلا عم -۱۱۷ص) (ةهزنلا)و ء(٤٥٥ /۲) (ثيدحلا مولع راصتخا)و ء(۷٦۲ص) (حارتقالا)و

 .(۱۷۲ /۲) (يوارلا بيردت)و ء(١/٦۱۰) (ةيادهلا)و ء(٣٦۳ /۳) (ثيغملا حتف)و

 )٤( مقر /۱) (عماجلا) يف بيطخلا هدنسأ ۱۲١/ ۱۸۷(.



 ر ےہ و ر جر ۔ک رہو © ب عمور اپ 0. 2 00

 برق ثيدحلا ةّدوَج سيل» :ُكَراَبملا ت هللا دبع ظفاحلا ماَمإلا لاقو

E 6۲ 02 0  
 ٦ ”(لاَجّرلا ةَحِص ثیدَحلا ۃَدوَج ءِداتْسالا

 پے of ع و ےک ےہ 3 وعم 2

 اوصّبرت دق مهنأل ؛ِتاقث اوُناَك اذإ َىَلِإ ٌبحأ ِدانسإلا دْعُب» :اًضيأ لاقو
 )۳( وہ 6 مب ل و ۔ ف أ گے وے و ا م

 (میقَم ٍدانسإلا بيرق نِم ريخ «حيحص ٍدانْسِإإلا دیعب ثيدَحَو «هب

 نأ یغبی امم ٍديِناَسَأْلا یلاوع) :'7(ِداَشْرإلا) ىف ٌيليلخلا ظفاحلا لاقو £ آر 1-0 5 م - 3 6 ٠ چ ٭ ف
 رو ترا 2 ج ھ+ و و انک هع 55 ir ھ مک ” يو رے
 ماوعلاو «سانلا صاوخ الإ ةفرعَي الو ؛كیصحتِل ِناشلا اذه بلاط دشتحي

 ۔ےےہ۱ےپ 721 2 05 ي ا م CR 2 3 ر 6م ۲ 3 7 2

 نيدانسإلا نإو «مهترش و ِددعلا ةلقبو وو دانسإلا ترحل هنآ نونظُي

 ےس

 .«(اظافَحَو َءاَملع ةتاوز نوکی نأب «ئلعأ اًمهدَحَأَو ِدَدَعْلا ىف ٍناَيَواَسَتي وو ےک of 2٤۶ روع رکے عر . مہ رسو ےک
 و

 )١( (عماجلا) يف بيطخلا هقيرط نمو ء(٢/٢۲) (ليدعتلاو حرجلا) يف متاح يبأ نبا هجرخأ )١/ مقر .

 ٦ءء .حيحص هدانسإو

 يف يزملا ظفاحلا هلقنو «هب سأب ال ٍدنسب (07ص) (ءالمتسالاو ءالمإلا بدأ) يف يناعمسلا هدنسأ (۲)

 دبام ردع امام ( 155/1 (ناولا بتا

 .حيحص ِدانسإب )۲٥/٢( (ليدعتلاو حرجلا) يف متاح يبأ ٌنبا هجرخأ (۳)

۰ .)۱۷۷ /۱( )٤( 



 ىلع ةتيضرلا تاقيلعتلا 2

  9 56)1١١-الموقوف(

000 

 :هلوق

 نم باح الا ىلإ تف َضَأ اس َمَو )۱١(
 0 وو هل 2 ےس 0 °. ےس 7 ٥

 نكر فوقوم وهن لسعفو لوق
3 ۶ 

 حرشلا

 3 نزف تالا اک ا نط اش A < ؟و ومر( ھ کرس

 كك 0 ت مگ ئ6 707 ٠ ر کے و 2 7

 لبقو (عوفْرَملا) بقع ُهَقِفْرَي نأ مشسقلا اذه قَح ناكو ءيفوقوَملا ِثيِدَحلاِب
 EYE ت 0 8 تر ار روە ٥ 5 4 كس ا 0

 لكلا ذإ كاته ماَمَمْلِل ِهيَبَساَنُمَو .-َعوُطَفَمْلا :ينْعَأ- هيلع ِهِفَرَشِل ؛(عوطقمْلا)

 .ُهاَهَّتْنُمِراَبيغاِي ِثیِدَحْلا ٍتاَميِسْقَت ْنِمَو ءِنْمَمْلا ثحابَم ْنِ
 1 3 ۔ کک اک 3 2 3 ر

 سماخَو :ىأ ؛(و) هلوقب هركذ فوقوملا ثيدحلاف لاح لك ىلعَو

 َنِم ٍدَحَأ (ٰیلإ) ُكَتْبَسَت يأ (ُهَتْفَضَأ) يذلا ثيِدَحْلا :يأ ؛(ام) ماَسقألا رّشَع

 يهل ْنَم» :وُه ُيِباَحَّصلاَو ءيِباَحَّصلا َْنْعَمِب ءبِحاَص ٌعْمَج (ٍباَحْضَألا)

 ُهَلاَق .(حَصألا ىلع ةدر 29 مالشإلا خلع َتاَمَو هب انهو ایچ ىينلا

 O 3 ڈر ےک

 .(رظنلا ةهزن ىلع تکنلا عم -١٢۱ص) )١(



 : : بل ت ةيبلا مم 2y ڈا

o oR oےک و اک ار 0۰  o£ ofےک ہو ا رسض  

 ةنيرق نع الخو «ةفص وا ريرقت وأ :اضیا هب ہتلّیَو (لعف وأ لوق نِم)
 ےہ هس م 2 2

 3 کک کس 3 ہو سوا ۔ مس ھو o ت

 .مِلع يأ :هِلَوَأ ٌعَضِب (ْنِكْر) .(ٌفوَقْوَم) ثيدح ِهيَلَع قلطُب (وُهَف) «عفّرلا
 «نونلاو فاكلاَو ءاّزلا» :(ِةَعَللا سیپاَقَم مجْعُم) يف سرا نبا ةمالَعلا لاَ ع ھر 3 2 3 02 ٠ 4 و ل ع -
 2 س 22 0 1 یک و وا وو

 .نيقيلا وه نولوقيو «نظلا وه نولوقَی «هانعم يف فلتخي

 .ةتملع يأ ءاَذَك كنم تنكر :نولوقت َنيّيوُعْللا ّنِم قيقختلا لْهَأَو £ کس سدا ہم رے هش ھل ر ر 0 € ر

 :َلاَق

 أ"”«اونكَر يذلا لم ىلع مهني تنر اًدبأ مھجُخ يبلق َعِجاَرْي نلو»

 ا

 م ےہ ی هر؟ ےک یو د 2 هر ر 6م ت ۹ 1 0.
 قلعت ال نتملِل فصَو وهو «نتملا ْثحاَبَم نم فوقوملا ثيدحلا

 ےس ھر فور ہے لا ےک رس ع او سک و رو 
 .كلذ ریغ نوکی دقو اخیحص نوک دقف ءافعض وأ ةحص هب ثيدحلل

 ساو ےس ہو ود ع ۰ ۰ و 6 ا و

 .یباحصلا دنع َفقوف ثيِدَحْلا

 ئ 2 ن ےہ ئی یک a ہو 2 7 . هيام د
 ام» :هلوقب اًحآالِطَصا َفوقَوَملا ثيدحلا بيِطَحلا ظفاَحلا فٌرَعَو

 چک ۔۴ ٤ سس ےگ 11 ا ںی ی ےہ یک 2 7 5 و

 هَفاَضَأ :يأ (ہَدنْسَآ) ب ةدارمو زواجي ْمَلَو يباَحّصلا ىلإ يواّرلا هَدَنُس
 ريب عم ه5

 .دمتعملا وهو

 .(نكز) ةدام (۱۷ /۳) )١(

 ملع عاونأ ةفرعم) :رظنيو )١/ ٠١(« (ديهمتلا) يف ربلادبع نبا فيرعت هوحنو ء((۵۸ص) (ةيافكلا) )٢(

 مولع راصتخا)و ء(۲۰۹ص) (حارتقالا)و ءء۱۱۹/۱) (لوصألا عماج)و ء(٤٦٦ص) (ثيدحلا

 )٥١١/١(« (تكنلا)و ء((١/٤۱۱) (عنقملا)و ء(۲۹ص) (ةظقوملا)و )2١47/١(« (ثيدحلا

 .(07/ص) (حيضوّتلا)و «(177/1) (ثيغملا حتف)و ء(تکنلا عم -١٥٥ص) (ةهزنلا)و



 TT اک ُهَّنإ لق يعش خي اي اقف لاش رک

 ("'ماَذَكَو اَذَكِب رم اکو اَّذَكَو اَذَك ُلَعْفَي َناَكَو

 وأ ٍلاَسْرِإ ْنِم عاطقْلالا َمَدَع طَرَتْش ا ُمِكاَحْلا ٌظِفاَحْلاَف :ُتْلَق

 .ٍفوُقْوَمْلا یت
 ° و رم ص

 هِطْرَشَو مِكاَحْلا مالک ٰیَلَع اَقَلعُم ر بح نبا ٌظِفاَحْلا لوق َكِلَذ ىِفَو

 خا هيَلَع ةقفاوُي ْمَل طْرَش اًذه» :اذَه

 نذل ؛''مءاطتنالا مدع طرتشاف ُمِكاَحْلا کا :یواکُملا ظفاَحْلا َلاَقَو

 .ِهعاَوْنَأِب فیعضلاو ّنسحلاو َحصيِحَّصلا ٍفوقوملا يف

 :يناثلا

 اَذِإ َكلَّذَق ٌيِباحَّصلاب ہصیصخت ْنِم ٌةانرّكَذ ام» :حالصلا نبا ظفاحلا لاق

 .(۱۹ص) (ثيدحلا مولع ةفرعم) )١(
 ٥۱۲(. /۱) (تکنلا) )٢(

 :(٤٦ص) (ثيدحلا ملع عاونأ ةفرعم) يف حالصلا نبا ظفاحلا لاق ء(۱۲۳/۱) (ثيغملا حتف) (۳)

 نانسي ال امهم لزضوملا کر لا ینا نورك نالا یل هيف اولا لي ان هاا
 )۱٢٤/۱( (ثيدحلا مولع راصتخا) :رظنيو ؛(لوصوملا ريغ فوقوملا نم ٌنوكيف ةدانسإ

 )١1/ ١١5(. (عنقملا)و «(ثيغملا حتف اهحرش عم -۱۲۳ /۱) (يقارعلا ةيفلأ)و



 02 تینوقیبلا ةموظنملا

 ْثيِدَح :لاقْیَف «ٌيِباحَّصلا ريع يف اَدّيقُم ُلَمْعَتْسُي دقو ءاَقلْطُم ٌفوُقْوَمْلا رو

 ("”«ملعأ هللا: ءاذه وخت وأ «سواط: الغ وأ ءاطع ٰیَلَع نالف َُمَقَو اذَكَو اذک

3 

 :ثلاثلا
 ام

 َنييناَساَرْخْلا ِءاهَقَملا حالطضا يف ٌدوُجوَم» :حالّصلا نبا ظفاَحْلا لاَ

 :ُةْنع اًتغلَب اًميف مهتم يناروَملا مساقلا وُ 1 لاَ ءركألا مشاہ فوق وَمْلا ٌفيِرْعَت

 ةَباَحّصلا نَع ىَوْرُي ام ُرئَألاَو لك ينل نَع ىَوْرُي ام ٌرْبَحْلا :َنوُلوُقَي ءاَهَقْلا

 , 2 ہو

 ص

 ّيربطلا رفغَج يبأ ؛ ةت هلى 0 (ِتَكَللا) يف رجح دیک ُنْبا ظِفاَحْلا لاق

 هيف ُدروُي امَّنإو ءِتاَعوُفْرَمْلا ىلع ٌروصْقَم وُهو (راگالا بيذهت) ُهَباَتك

 ىَلَع ُلِمَتْشُمَف ٌيواَحّطلل (راثآلا يِناَعَم حْرَش) ُباَتِك اگآَو هاَعَبَت ٍتاَفوُقوَمْلا
 1ف وخلا لات تاو اا فول عوُفْرَمْلا

 i ا دف لك نيثّدحُمْلا َدنعو» :يووّتلا ٌظفاَحْلا لاق

 راصتخا)و ««بيردتلا عم )١/ ۱۸١- (بيرقتلا) :رظنيو ء(٤٦ص) (ثيدحلا ملع عاونأ ةفرعم) )١(

 اهحرش عم ١75- /۱) (یقارعلا ةيفلأ)و ء(١٤١۱) (عنقملا)و ء(٤١۱ /۱) (ثيدحلا مولع

 .(ثيغملا حتف

 (عنقملا)و ء(۷٣۱ /۱) (ثيدحلا مولع راصتخا) :رظنيو ؛(٤٦ص) (ثيدحلا ملع عاونأ ةفرعم) (1)
 )١/١١5(.

 ۱۲١(. /۱) (ثيغملا حتف)و ۱٤۸(« /۱) (ثيدحلا مولع راصتخا) :رظنيو «((017/1) (۳)

 )٤( (ثيغملا حتف)و ء(١/١۱۱) (عنقملا) :رظنيو ء(بیردتلا عم -۱۸۰/۱) (بیرقتلا) )١1/ 5 ١7(.



GD)ىلع ٌميضرلا تاقيلعتلا  

 و يأ ثیِدَحْلا ت تورات ہنألر :ٌيطويّسلا لاق

 ےہ ا یم

 ےک و وما و وک رک 5ج خلا و 0ت رر م

 ِثيَِحْلا مْسِق ْنَع مآلكلا َدْنِع تقبس تاقلعتم يفوقوملا ِثيِدَحْلِل :تلق

 ےہ

 َكاَتُه ظْْلَف ءعوُفرَمْلا

 .(186 /۱) (يوارلا بیردت) (۱)



  ۹ 56)١١-المرسل(

 لو

Eطس راحت ےس  

 هو. ۂ 6م م ڈک وک و و م6 رہ وهو وو و هو مو و هوه هاهو وو و و و و ٠ هوه © ©

 َحَمْلََو ءوتموُظنَم يف ينوقيبلا َدْنِع ِثيِدَحْلا ماسفأ رشع سداس وُہ اذه

 هّنأب هيلع ٌقلطُي ام وُہ ءِثيِدَحْلا ماَسْقَأ رَشَع سِواّسو يأ (9) :هلوقب هيلإ

 .(لعْفُم) ةنز ىلع :لاَسرإلا نم لوعفم مسا :ةل وهو (لشرم) کیوع

 ىع َنيِطْسيَّشلآ انلَسرَأ اأ رت رلأ 3 :ٰیلاعت لاق «قالطإلا :يأ لاسرإلا نم ذوخأم
 ١ 0 ےس وس
 1 0 ازامھزوتنیرفکلا

 وارب ُهدّیقْي ملو دانسإلا قلطأ ٌلسرملا ٌنأکفد :ٌنيئالعلا ظفاحلا لاق
 3 (٦۲)

 (بفورعم

 مس مے
 3 5 0 یی ور 2
 می ا٭8. ےہ ی ا

 ا مہر

 ١ ۃ۵ / ١ (ثيغملا مف :رظنیو (۲۳ص) (یدمح تم - ليصحتلا عماج) )۲ڑ



 ىلع تیضرلا تاقيلعتلا ٢

 ُىباحّصلا) هوِداَنْسِإ ْنِم :يأ ؛(ةنم) يذلا ثيِدَحْلا وُهَف :اًحیلِطْضا هّدح انآَو و 3 سمومام ع 0 5٦ م: یو مر 8

 .ةَنوُد ْنَم ْوَأ اًيعباَت هَل ٌطِقْسُمْلا ناك ٌءاوَس (ْطَقَس

 ُتيَح ديعلا ٍقيِقَد َنبا َظِفاَحْلا ةيف َمبتهَلعَلٌذَحْلا اذه يف ُيِنوُقَِبلا ُمظاَّنلاَو

 لاق :يعباتلا 0 ناب ب «يباحصلا رکذ هاهتنم نم ا :هيف ینا :َلاَق

 . اک هلا و

 ."”(ةظِقوُمْلا) يف ٌيِبهّذلا ٍظِفاَحْلل ءوت
 در راج اَمَل ُطِقاَّسلا وُہ َيِباَحَّصلا نأ َنَقيت ول ْذإ ؛ِرَّرَحُم ُريَغ ٌذَع اذَهَو

 هع

 ِٹیداَحألِل ِةّمئألا ليِلْعَت يف ٌةريثك هلِئمَألاَو ءِلاَسْرإلابُهليلْعَتَو ءلَسْرُملا ِثيِدَحْلا
 ےہ e ےس

 ريو لكلا بك حاط نت لاتزإلا
 ٰیلَع ٤ ھا ےس لطم ي يه م تك ا وو 0

 ص

 َنِم ٍةَقَبط يآ يف نيو ریت اوا عطل طاق دحل شت 7

 كردي ْمَل ِكيَرْذ ُنْب دلاَع لسم اڏَه» :الثَم َدواَد يبأ ماّمإلا 00 داَنْسإلا
 _ر

 هلْ هيِفَق متاح يبا نبال (ليِساَرَمْلا) بات التم هنو ٌعِطَقْلُم :يأ ««ةشئاَع

 .هبنكيلف ءاَذَم ْنِم

 ُنعِباَنلا ُهَفاَضَأ ام :وُہ اته لسْرُمْلا ِفیرطت يف ُرّرَحُمْلاَف :ِءْذَب ٰیَلَع ٌدوَعَو

 .(۲۰۸ص) (حارتق رفالا)(١)

 .( ٦ص)(٢)



 گم تينوقيبلا ةموظنملا

 .اّڑیبگ ْمَأ اًريِغَص ُيعِباَتلا ناك ٌءاوس اللا ِلوشَر ٰیَلِإ

 اذهل يب اون كفل وخ  ِهيَلَع يذلا اذٰہد : رح َن نبا ظِفاَحْلا لاق

 رهاب ىَمَسُمْلا لَسْرُمْلا وه

 :لوَألا

 «عاطقنالا دوجو ۴ كودرملا تيذحلا مسق نم : ٍلَسْرْمْلا لعَج هجو

 ا ا یو ةركو نأ توا ر و ر

 ؟ُةريَغ ْمَأ يِباَحَّصلا وها :ٌطِقاَّسلا نم ُمَلْعُيالَو ِداَْسِإلا يف طقس ِدوُجول

 َلاَهَج نأ نم ُُريِرْفَت قبس ام ىلع بلا در اَمَلَو َلاَكْشِإالَف لوألا ناک نق
 5لا ِلوشَر ْنَع ْمِهِتاَياَوِر يف 4 سنا مالک لقت قَبَسَو رصت ال يِباَحَّصلا رک ےہ 29س رر ه2 سس ۔ 6

 ِلاَسژإلاب ليلعتلا ِذئَئيِح حص -ّدَحْلا َعَم م ّقْفْتُمْلا وهو- يناثلا ناك ْنِإو

 . دس E EOE RE EI AG امك

 (ثيدحلا ملع عاونأ ةفرعم)و «(۸٥ص) (ةيافكلا)و ء(٥٢۲ص) (ثيدحلا مولع ةفرعم) :رظني )١(

 ؛(۱/١٥۱) (ثيدحلا مولع راصتخا)و ء(بیردتلا هحرش عم )١/ ۱۹١- (بیرقتلا)و ء((٥۵ص)

 ةرصبتلا حرش)و «(ثيغملا حتف هحرش عم )١/ ٠٠١- (يقارعلا ةيفلأ)و ء(۱۲۹/۱) (عنقملا)و

 .(۲۷۲ /۱) (ةيادهلا)و .(6 ٤١ /۲) (تكنلا)و ٤ ۱٤(« /۱) (ةركذتلاو

 ا .روهشملا ىلع عبات غوفرم : :(هتيفلأ) يف ٌيقارعلا ظفاحلا لاق .(017/؟) (تکنلا) )٢(

 حتف عم ةيفلألا) :نيثدحملا ةمئأ دنع ىأ :لاق (روهشملا ئلع) :هلوق ىلع اًقلعم يواخسلا لاق

 ١160-١105(. /۱) (ثیغملا

 .(تكتلا عم )١١١- (ةمزنلا) :رظني (۳)



 ىلع تیضرلا تاقيلعتلا 22

 رتا وَ رخآ عبا ْنَع ُهَلَمَح يعباتلا يواّرلا دوکي ْنَأ اًضيأ لم کت ےہ مچ

 لري مهُضْعَب لب ءٍِضْعَب ْنَع ْمُهْضْعَب ]وحي ب ناب ْمُه ل ٭س

 ٹی تحت ھا كح ةيوكلا
 ص

 نذل ؛هريغ ٍلَسْرُم ْنِم س ّيرِهّزلا و :ناطقلا یب مال لاق

 -ُزيِجَتْسَي وآ۔ نسحب ال ْنَم كري اَمنإَو مس يُحَسُي ْنَأ َرَدَق اَمَّلُكَو ظفاَح

 3١) وے رو ۴

 ر نأ .` (ه

 نع يک نب نامیلُش ُهاوَر ِثيِدَح ْنَع يبأ ُتلاَس :میاَح يب ُنبا لاق

 ىلإ ُبطخَي ناک هنأ :هلك تلا نَع راج ْنَع ٍبِيسَمْلا نب دیو ْنَع يرغول

 هدا َلَع َدعَصَو بنوا عضو الف «عذج

 ٍديِعَس ْنَع ّيراَصنألا ِليِعَس نب ا يحي ْنَع ریثگ ُنْب َناَميَلُس اًضيأ ُهاَوَرَو

 .يب تلا ِنَع رہاَج ْنَع ِبّيَسْمْلا نبا

 ْنِم َعِمَس ناک ولو ءاَدَح 000

 ةع نكت مل و ست إ رَداَبَل ِدبعَس

 ےک ےس 4
 وہ ہہ ڈیل و 5 و ںی ٥ ص و ےہ

aT 

Oa e فام EW E Oe اک و رم حیحصلا وهو ةي ّيبنلا نع رباَج نع سنأ نع هللاديَبع نب صفح نع) 

 )٥/ ۳٣۳۸-۳۳۹(. (ريسلا) :رظنیو ؛خحیحص ہدنسو )۳٦۸/٥٥( (هخيرات) يف ركاسع نبا هجرخأ (۲)

 .(5/8 ٥۷۳/ مقر /۱) (للعلا) (*)



 ا ١ .. دن ةببلا يم 2 ڈا

 ردا تع 0 ناس نا

 ہللا كراب- ا نک هتيم ا

 ںی 3 مو ةلعلا لَ وح هنأ كيف

 وہ و ار ا یو حزب ججيشال

 ےہ
 .ْثيِدَحْلا كت تکا هيَلَع

 «ليسارَمْلاب جت كب الد :يزاّرلا متاع ا يزاّرلا 2و ماما لاق

 ل20 0 یب نا 7 لَو

 ر

١ 

 نشب یی : ےک

2 
 و - اس 2 رع 2 . 0 ت

 دنع حصي ٦ل ُهَّنإَف سم ناک اذإ ثيدحلاو» :يذمرتلا مامولا ٌلاَقَو ٠

 . مهني جاو ٌريغ ُهَفَعَص ذق ْثيِدَحْلا لهأ رثكأ ٣)ر o و وو < ہ< 7 1
 ےہ

 RS :اًضيأ َلاَكو

 ْمُمُدَحَأ ىَوَر ادق ِتاَقّتلا ِریَغَو تاقا ِنَع اوُنَدَح ْذَق -َنيِلِسْرُمْلا ينعي
 !(ِةَقث ريغ ْنَع ٥ هذَخأ AE اًثيِدَح

 .(5١ص) متاح يبأ نبال (ليسارملا) )١(

 )٥/ ۷٥۳(. (عماجلا) رخآب قحلملا (ريغصلا للعلا) ()

 .(705 /5) (عماجلا) رخآب قحلملا (ريغصلا للعلا) )٤(



 تم ةجح اهب موق ال راَبخَالا َنِم مِطَقْنملاَو لسرُملا» :ناّبج نبا ٌمامإلا لاقو

 ُلَسِرمْلاَو فرب ال نع نیلا َرخَأ هدابع فلكي ْمَل -لَعَو لج هللا نال

 وُہ يذلا ِنيّڈلا لوب دالا مر اَمَنإَو ُفَرعُب ال ْنَّمِم وُلْخَي سيل عِطَمْنُمْلاَ
 ىَلِإ ٍلْذَع ْنَع لذَع ُهَيِوْرَي تح ءِلوُدُعلا لار نم ناك اإ الا سج ني

 . وصوم ا ہللا لوُسَر

 نب هللا دبع ْنَع يدهم نْبا ٍقيِرَط ْنِم ''(ةَیٰلِحْلا) يف میت وُ با َجَرْخَأَو

 ےو یوا اوم تان اک دب لومي جِراَوَحْلا َنِم خيش حوس هلأ ةَعيهل

 فن اك نق ٦

 ٍناَسِل ِةَمَّدَقُم) يف رجح ْنْبا ظفاَحْلا اًدَتْسُم اَهِسْفَن قيرطلا َنِم ُهَجَرَتَأَو

 ٌّيدْهَم نب نم كاد اهب َتَّدَح» :اًهِداَتْسِإ یقاّیس لْبَق َلاَقَو ''(ناَزيْلا

 .«حيجصلا يح ميِد نِي يه ؛ةعيه نا ِنَع مامإلا

 تاق لاو هنو :تلق» لاقو اهدنا ئ

 ٍرْضَع يف مث ہَنوژؤاوت ةباَحصلاَو مالشإلا ٍرْدَص يف ْتَناَك جراوُخلا ةَعذب ذب ذِإ

 ائيِدَح ُهوُلَعَج اًرْمَأ اوثَمْحَتْسا اذ اوُناَك ٍءالْوَهَو ْمُهَدْعَب ْنَمَق م تا

 هب ا ف 0 ملو وہ ٌثدَحُف ا a ةعمس ےک وعاش

 (ماكحألا لوصأ يف ماكحإلا)و (565-201(٠2ص) (ةيافكلا) :رظنيو ء(۷۲/۲) (نيحورجملا) )١(

 مزح نبال )٢/۲(.

.)۳۹/۹( )٢( 

 ص/۳()۱) ٠٠٢-٠ ٣٢(.



 سبا

  oوهم و ہہ جگ وہ < صف
 ْمَتْحَف عیطاقَْلاِب جتي يذلا ءیجیو ہریغ هنع هلمحیف «هب نظلل انیسحت

 .(هللاب الإ ةو ال ل ا کدام لا ن د ٤ >2 ¢ 2 2 ںیم ه2 2

 اَدإَف «راّبتغالا باب یف لبقُي هتکل «هب جاجتحالا رمأ يف ُحيحّصلا وه اذه
 م ا ےس ےک

 .وہ جتحا ءالصأ هل آ نأ لع لذي اَم هب فتحا
 نيب يِفاتت ال هنآ ْمَلْعاد :"”(ٍلّلِعلا َحْرَش) يف ٍبَجَر ُنْبا ظِفاَحْلا لا سس ينم تسع لو - 7 0 ۶۶ً 7 ٠

 و

 َةَحِص َنوُديِرُي امن الا نا ؛باَل اذه يف ٍءاَهَقْنلا مالعا و ظانخلا مالک

 هعاطقنال ؛مهقيرط ٰیلَع حیجص سی وُهَوكَلَسْرُم َناَكاَذِإِّيعُمْلا ٍثيِدَحلا

 اپ تلا ىلإ و هِداتسإ ِلاَصثا مدع مدعو و
 ےک

 اَذِإَف «ُتيِدَحْلا ِهيَلَع َّلَد يذلا َتْعَمْلا َكِلَذ َةَحِص مُمُداَرْمَق ُءاهَقُفلا امار
2 

 2ے
 < نكت ٠ه وک ٤ س س هع

 ما اپ ا لا e د و بوس

2 

 قبلا دنع لعل

 ةيوقت يف نيثدحملا جهانم) نيزلا ٰیضترملا روتكدلا انيخأ ةلاسر رظنيو ء(٥٤٤-١/٥٢٥) )١(

 يناثلا ثحبملا /لوألا لصفلا /ثلاثلا بابلا) نم (١٥٥و 7١”ص) (ةفيعضلاو ةنسحلا ثيداحألا

 .(سداّسلاو



 (بيرفلا-17) 9,

 هو ووو ثرو همه. و هو هه هه هه هوه و و هه ہہ جدہ ہر و © هه و و« هه و ©« هه هه © »© © وب

 1 رک م ےس 72 4 7 ر

 طقتف وار ٰیوراسَم بيرغ لقو

 و 3

 حرشلا

 .ُبيِرَعلا ُتيِدَحْلا وُهَو ؛ةَموُظْنَمْلا يف ِثيِدَحْلا ماَسْقأ رَشَع عباس وُہ اذه

 .هبِراَقَأ ْنَع ٌديِعَبلا وُہ وأ هدرَمْتُمْلا ٰیتعَم ر ةهبشم ةفص :ٌُبيِرَعْلاَو

 ۲ 2 ہی 7 و 8رب ۔ ا ر یگ 2 و ٤ لا مع ا
 ب دعاو اني 3 ےعمب بترتعاو برعت :ل وف .ب رع : رغل
 ٠ و 3 0 وھف 0, ٠ و ٠ ٠ ص ٠ و

١ o و د ا رم ہو OO 
 بيرغ ِءيَّسب َءاَج اَذِإ :لُْجَرلا َبَرْعَأَو ءهبراقآ ريغ ىلإ جَوَرت اَذإ :نالف “.

 ٣ 24 7 2ص ي كا

 تك ا فيرد فدك وا يأ ؛(ٌبيِرَغ لقو) :ِهلْوَقب ُهرَكَذ ْذَقَو

 دري يذلا ٌتيِدَحْلا وُہ :يأ ءءاَملاب (طَقَف واَر ئَوَر امم) ُهّنَأ اَحَالِطْصا ِبیرقلا
 000 7 سمس ەر

 دنسلا نم هب ,ُدرفَتلا عفو عِضْوَم يا يِف دجاَو وار ويارب
3 

 )١( (حاحصلا) :رظني )۱۹۱/۱(.

 )٢( (ةهزنلا)و ء(٤٦٥ /۲) (ثيدحلا مولع راصتخا)و ء(۲۷۰ ص) (ثيدحلا ملع عاونأ ةفرعم) :رظني



 ۱۳ ۵) تينوقيبلا تموظنملا

3 
۱ 

 ۱ 0 ص ر 8 6

 .' ”(ُدْرَملا) يهو ئّرخأ ةيوشت هلو
 مم ا 2 ort ۲ یش ٠ ےس ف 2
 ةغل ِنافِدارتم درفلاو ٌتيرغلا» 1 '(ةَمْزنلا) ىف رجح نبا احل

 کے 3 2

 6: ےہ

 و .قَلطُمْلا ِدْرَفلا ٰیَلَع هن وقلطي اَم رثكأ درفلاف
 قالطإ ثيَح نم اذَهَو «يبّسنل | ِدْرَفلا ىلع ُهَنوقِلْطُي ام رثكأ ٌبيِرغلاَو 7 1 4 ہ ا یم یس هً 0 2 0 ھ6 7 627 5 7

 .اًمِهيَلَع مسالا

 یف َنوُلوُقَيَف «َنوُقَرَمُي الق ؛قَتْشُمْلا لغِفلا مهُلاَمْعَيْسا ثيَح ْنِم اأو
 م 4 7 تم 08 2 4 0 ےک هنو 2 ۹

 .(نالف هب تّرغا :وأ «نالف هب درفت :ۓبسنلاو قلطملا

 7 ہی م رو و ر 0 3 o2 و 2

 قيثو طابتزا ُهَلَو ِثيِدَحلا مولع عاَوْنأ ْنِم مهُم ٌعْوَت ٌبيِرْعلا ثيِدَحلا
 ےہ

 :كيدَحْلا لهآ دنع معتم وهو امنع ها لقي ال وهو ءركتْتْلا)َر ناشاد هع رس

 يع 5 (ءايلوألا ةيلح)َو «ىذفرتلا مامرا ثم (عياجلا) یف ٌرظاتلاَف

 .اتیب اًرِهاَظ كلَ دج اَمريَعَو «(ةثالثلا يناربَطلا مچاَعَم)و ءرازہلِل (ِدَتْسُمْلا)و

  OOSوج. ی ا ھو ےن کر 2
 -ِثيِداَحَألا يف ْمَقَي اَم ٌرَتُكَأ يهو- هرات ٍداَنْسِإلا يف نوكت “بارلار

 يرهزلاك هثيدح ٌعمجُي نّمع ثيدحلاب وار درفنی نأ :وه بيرغلا َّنأ ہدنم نبا ظفاحلا ئريو
 ٢(. /5) (ثيغملا حتف)و ء(۲۷ ۰ ص) (ثيدحلا ملع عاونأ ةفرعم) رظني .ةداتقو

 .(درفتلا) نع مّلكتو «(بيرغلا)ل نونع ثيح (75) يبهذلل (ةظقوملا) :رظني )١(

 ١١۹(. /۱) (ةيادهلا)و ء(۴ )٤/ (ثيغملا حتف) رظنيو «(تکنلا عم -۸۱ص)(۲)

 ٥٦٦٤( /۲) (ثيدحلا مولع راصتخا)و ((۲۷۰-۲۷۱ ص) (ثيدحلا ملع عاونأ ةفرعم) :رظني (۳)



 ىلع تیضرلا تاقيلعتلا 2

 کک

 ا هضْعَب وأ الماك ءِنْيَمْلا يف َةَراَ

 ۶ھ اے

 نيعون ٰیلَع بيرغلا ثيِدحلاَو ق الا تدخلا
 2پ الا نع هَل ُفَرْعُي ال يذلا ٌتيِدَحْلا وُمَو :قلطْمْلا ُبیرَقلا :لوألا س 7 رس 0 ٥ 2 وے

 رم

 .(ُدْدَملا) هيلَع قطب ىذا وهو دحاو داتسإ
 2 و 5 7 ١ oo ب 4

 ل ء(تاگلاب لاّمعألا اَمنِإ) :اًعوُفْرَم لذ باطخلا ِنْب رمُع ِثيِدَحَك
 اا د وس

 1 م۰ كم 0
 دمحم نع ديعس ن ابحي ث ٍثيِدَح ْنِم الإ خص مهن :ٍبَجَر نبا ٌظِفاَحْلا

 “مَع ْنَع صاقَو نب ةَعَقَلَع ْنَع يميتلا ميِهاَرْبِإ نبا

 َتيِدَحْلا َيِوْرَي أك ہنسا ِءاَتنَأ يف ُعِقاَولا ُدّرُمَتلا وهو :ٌيبسنلا ُبيِرَعلا :يناثلا
 سو ىو مس هر ۳

 .دجاو صخش ْمُهْنِم جاو ْنَع هيا ورب درفت مث ءِدِحاَو ْنِم ٌرثكأ ٌيباحّصلا ِنَع

 هيف ِدّرَمَتلا ٍنوَكِل اًييْسِن يّمُسِد : مرنا يف رجح نب ظفاَحْلا لاَق

 0 9 ترے ھو

 امو )57١/7- (يذمرتلا للع حرش)و ء(ثيغملا حتف اهحرش عم ١- /5) (يقارعلا ةيفلأ)و

 ؛(۷۸ص) (ةهزنلا)و (۷۰۷۳ /۲) (تكنلا)و ء(۲۷۱/۲) (ةركذتلاو ةرصبتلا حرش)و «(اهدعب

 .(578-59ص) (حيضوتلا)و ٤(« /5) (ثيغملا حتف)و

 .ةقباسلا رداصملا رظنت )١(

 )٢( (يذمرتلا للع حرش) )؟/572١(.

 .(تکنلا عم -۸۰-۸۱ ص) (۳)



 1 ا ل ب بح ا وشما فوطتملا

 :بيرغلل یحالطضالاو يوغللا ٰیتعَملا نيب ةقالعلا ا 0 8 ےس ےگ ہم ہاں ےہ
 7 31 7 © د ۶ھ ر ےہ

 نِم ٌبيرغلا : ْمُهْضْعَب َلاَق» : 0 ”(ثيغُمْلا ع يف يوا ظفاحلا لاق

 نوک 20 7 اا نا نس وار يلا

 ضْخَبلا هَفرْمَي ناب ةّيفاَضِإ نونو ءذیلَکلاب دحأ ايف ُةَفرْعَي دع كاني دق
 لد و یخ کالا رات مهني لقألا ةفرعم تواكب دَ مت «ضعغَبلا نود ناسا ص 31 أ 2 ak ھ5 ل سس 8 14 مس 2

 .(ثيِدَحلا اذَكَو ءِناَيوَتْسَي

 يف ثلا ةيادغلا روصو «ىلطملا ِدرَقْلا اتروص

 :نیعوَ ىلإ ْمِسَقْنَي ٌقَلْطُمْلا» :(تگنلا) يف رجح بح ُنْبا ظفاَحْلا لاق

 ع
 گرل از ب ٍةاَوُرلا نم م صخش درفت :اًمهدحأ

 هم ِدرَمْثُمْلا نوک ديب :اَمُهَّدَحَأ

.)٤٥/٥١)۱( 

 ؛(۲۷-۲۷۱ ۰ ص) (ثيدحلا ملع عاونأ ةفرعم)و ء(١١٠-٤۹ص) (ثيدحلا مولع ةفرعم) :رظني (۲)

 /۲) (يذمرتلا للع حرش)و ء(٣۳ص) (ةظقوملا)و ««بيردتلا عم )759/١- (بيرقتلا)و

 .(5 /5) (ثيغملا حتف)و (-۱

 .(۷۰۸۔-۷۰۰۱۳ /۲) )٣(

 عماج) :رظني «يبسنلا بيرغلا يف هلخدُي مهضعبو ء((۲۷۰ص) (ثيدحلا ملع عاونأ ةفرعم) :رظني )٤(

 ۲٤١٤۹(. /۱) (يوارلا بیردت)و ء(۹٦ص) (رببألا حيضوتلا)و ء((۱۵۷ /۱) (لوصألا



 .«ئرخأ يب لا ْنَع يلب له در اَهْعباَر

 ھ7

 هيدح ْنِم ٌبيِرَغ) ْمُهْلوق :اًضيأ بنا ِةَباَرَعلا روُصپ ُقِحَتَْيَو :ُتلُق

lS 0ا تے  

 الإ ُهئيِرَح فرعي ال ثيحب هْنَع ُبَرْغَتْسُي وُجَو ْنِم ِةَباَحَّصلا ٍضْعَب ْنَع ئَوْرُيَ
 ر ا طال ٣+

1 

N Ne اج ' رب ْنَع ةَماَسَأ يبا ْنَع ٍبيَرُك يبا ُتيِدَح» :ُةَلاَثَمَو 
 و

 ہے يے
 گۓ ۶گ

 جاو عو يف لُكَأَنِمْؤُملاد :ڈل يا ِنَع ئَسْوُم يبأ هيپآ ْنَع هَدَج ْنَع هدب
 :ءاتنآ ةَعْبَس يف ٌلُكأَي رف ذاکلاَو

 یف ُهاَجَّرَ دقو ٍيَمدَعَتُم هوجو ْنِم يب يتلا ِنَع ٌفوُرْعَم ْنْنَمْلا اذه

 28 يللا نع رَمَع نبا ِثیِدَح ْنِمَو ًةريرُه يبا ِثيِدَح ْنِم ِنیَحیحّصلا

 .(148 /۲) (يذمرتلا للع حرش) (۱)



 ِثيِدَحْلا َنِم ِروُهْشَمْلا ُحذَم يللا نِ كا روُھْمُج ْنَع اج :لوألا

 ِفالَخب «"”هُهولاَو ْأَطَخْلا ٌةَئِظِم َبْئاَرَعلا نار ھے قت سس مدو

 .ةَلْمْجْلا يف َكِلَد ْنَع ُدَعبأ اھّنإَف ٍةَروُهْشَمْلا ِثيِداَحَألا
 تدخلا ھو رولا نوجا فلسلا ناكذ :بَّجَر ُنبا ظؤاَحْلا ا

 يذلا وُہ ُمْلِعلا :كراَبْمْلا نا ل هنمو ِةَلْمْجلا يف ُهْنِم بيِرَعلا نونو

 ...روُهْشَمْلا ينعي ءاتهاَه ْنِمَو اتهام ْنِم كئي

 هاَوَر دق يذلا ٌرِهاّظلا ملا ٌريَحَو ءُبيِرَكلا مّلِعلا ٌرَش :َلاَق كلام ْنَعَو

 :سانلا

2 EEکف ار  

 مالا بيرك ِثيِدَحْلا َبيِرَغ

 .(۲۸۲ ص) (دمحأ مامإلل دواد يبأ لئاسم) )١(

 )١( (يذمرتلا للع حرش) )١٦٤٦/٦-٥٦٦(.

 )۳( (مالسإلا خيش ئواتف عومجم) :رظني )۳۹/۱۸(.



 ىلع ۃیضرلا تاقيلعتلا ®

 ع ماس
 (١)

 رک ثاحلا ارغب نم :َلاَق فُسوُي يبأ ْنَعو

 لنا ف لئ اک دركي ذك بيرلا تييكلا نإ لوقف ةلعو ےہ : 8 7 و 2ر هه مر 7 1 ے- 2 ر عرس و7
 وس ام اھ ر نس م ال ےک سرک

 .كلذ ریغ نوکی دقو «ةحصلا ِتاَجَرَد

 و

 دالك حجت ىلإ ُمِسَقْنَي َبیرقلا نإ م :حالّصلا ُنبا ظفاَحْلا لاَ
 ےس

 نو وع اا ت ےل

 حمو تاعئاتخلا تعا اًذإو ©" (ملسُم حْرَش) يف يووتلا ًظفاحْلا لاَقَو

e EEEلاَوْخَأ : 

 ےہ

 دا تر تا کرنا وه ائ اتر الا نوک لاَغ

 ۔ و و

 ُنوُكَيَف ؛اَئَقْيُم اطباَض اًظفاَح يواّرلا اذه ُنوُكَيَو ءاَمِلاَخُم نوک ال ُلاَحَو

 .اًنَسَح ُةئيِدَح ن وكيف ؛ِتَجَرَد ْنِم بيرق ُهَنِكلَو ءاذَم ْنَع اًرِصاَق ْنوُكَي َلاَحَو 2 و 2 2س 2 سلس ه ى 72

 2 هس ےس و ےگ ےک ھی ۹ ھر ا ا

 د2 کن ذاق نوک فلاح عا نوكي لاخر

 (ِةَظِقوُمْلا)ْئَلَع لَّضَمُمْلا يجزُم یف اهب ٌتاليِصْفَت رولا ِهِذَم لكل ھەپ وي ے

WCاسي  

 .(1777-157ص) (ةيافكلا) :رظنيو «(57 77١-5 /۲) (يذمرتلا للع حرش) )١(

 .(۴۰۸/۱) (ةيادهلا)و «(5 5١ /۲) (عنقملا) :رظنيو ء(۲۷-۲۷۱ ۰ ص) (ثيدحلا ملع عاونأ ةفرعم) (۲)

 .(درفلا)و «(ذاشلا) مسق يف ثحبملا اذهب ةقلعتم تامتت نم هللا لوحب يتأيس ام رظنيو ء(١/٣۳) (۳)



3 

 : يناثلا
 و

7 : 

 و زب و ۶و 2 أ ور هو 5 ۰

 Gn ثيدحلا اَذَه :َنوُلَوَقَي . ناکا تاحصا تميت س اذإ» :دّمحا مامولا ل

 7 سس وسو مہ < 2 7 0٤ دس ےس ٥

 ناطے ثيِدَح یف ْتيِدَح لَحَد وا ا: لمص هلأ ْمَلْعاَف © ءاف)وأ (تيرغ)

 ْمُهَتْعِمَس اَذَِو َناّيفْس وأ ةبعش ئَوَر ْدَق ناگ ْنِإَو ٌكاَنْسِإ هَل سیل وأ ءِْثَّدَحُمللا
 ١ 9 7 مہک ۲ INS ٤ و 3
 ."”وٌحيِحَص ٹی دح هنأ ملعاف (ءیش ل) نولوقي

 هو

 يف هناي َمُدَقَت ام ىلع ٍبِلاَعلا يف اذه طس 15 كغ :هلوَق :ُتْلُق

 ے

 ميهار نب ناّسَع يف هةّقثلا رّسعَم يِبأ نب ُنيَسْحْلا نارا هب يودع ولأ لاقو

 .(ُبْئاَرَغ يأ» :ّيدع نبا ظفاَحْلا لاق ء" ”(ُدئاوَق اهّلُك ُهَئيداَح اا ناو :ينامركلا

 )١( (يذمرتلا للع حرش) )۲/ ٦۲۳(.

 )۲( (لماكلا) )۲/ ۷۸۴(.



 ىلع تيضرلا تاقيلعتلا 222

 (عطقنملا-18) 9 56

 للص خلا لکكر(۷)
¢ 
 ٍلاَصوَألا طقم ۂڈاتسسمہا ست

2 3 

 حرشلا

 ُتيِدَحْلا :وُهَو «ةّينوقَيلا ِةَموُظْنَمْلا يف ِثيِدَحْلا ماَسْقَأ رَشَع نیا وه اَذَم
 1 عب و
 .عطقنملا

 ادم :لك(ام لگ) ءاَهِياَمْفَأ رَشَع ناتو :يأ () :هلوقب ُهَرَكَذ دقو 2 2 f كد 23 و لا رے

 و لّصَح نأ ؛ْعَطَقْلا یا (ہدانسإ لاحب لب مث ؛ثیدَح 4 لاو

 .ناَك عِضْوَم يأ يف ہداتسإ يف

 ٌثیِیَح وُهَف َكِلَذَك اھْنِم ناک امو ء(لصّتَ) لعاف «عفّرلاب (ةكاَتسِإ)َو ہوا ل E ع 5: ت 3 5 2 2م -
 هَرَكَذَف « !لِصاَفَمْلا :(ٍلاَصْؤوَأْلا)و ء(لگ) ربح (ٌمِطَقْنُمَو (ٍلاَصؤألا ٌعِطَقْنُم) ھی و 26 سلس 6 1 5 ھم ے20 ےب

 5 ات اگ یب 0 | د 2 5

 7 ال مو ص م رس ١ يف
 ےہ

\ 

A 

Asھر  > TAI)لاصتالا دض وهو (عاطقنالا) َنِم لعاف مشا :ةغل عطقنملا یک . 

 .(لصو ةدام -707ص) (حاحصلا راتخم) )١(



 هجو يأ ْنِم لاّصتالل ةداضملا عاوتألا وجل لواَش مسا غاطقنالا هال س2 ه لا ےک و 4 سل ا يعمل عك نك ےس
 يِفاَتت اهّنأل ؛(لَضْعُملاَو :ٌسَلَدُملاَو قلعُمْلاَو ءلَسْرَملا) هيف لخديف ءَناَك و 0 ريو و ر 2 7 1707 ١ ۰ ا ا ےک

 ےہ ہہم 9 اس يو مه دي 7 یی رتا ت ر ےہ م 0س

 ىَلَع (عِطَقْنُمْلا) ظفَل نوقلطُي ةّمِيألا َنِم اًدَدَع دج ِهيَلَعَو ءاتلق اَمَک لاّصتالا

 1 7 ھ6 و 209 و و 0 ےس و و سہ

 : ىلع قطب احالَّطضا َعِطَقْنُمْلا َّنَأ ىلإ صْلُخَتَم
iF of 2یف رو ا  o 

 ِهْطَسَو وا ہرخآ وا يلوا يف طقسلا ناك ءاوَس ءلصتي مل ام لك - ١

 نا ٤ے مہ o2 327 و ےہ ں 260۳ ۶ ر < م٤۶ 0س 7

 «متاح يبأو «هعرر يباك ظافحلا نم عمچ مادخّتسا وهو ال ما اًيلاوتم

 (١) م ۳
 : مهريغَو «ينطقرادلاو

 َناَك ءاوَس ءلصتی ال ام لک :يدنع ٌمِطَقنُملاد :ٌربلا دبع نبا ظفاَحلا لاق مح رس ° سر ٹک و 0 و رب9 0

 0 هريغو !ےیطخلا ىأر اذهو یس ىلإ وأ ایج عينلا ىلإ ّرعي

E EE <J T° 500)٥( د و هللا م  
 .' ((برقا بهْذَملا اذهو» :ه نأ دعب حالصلا نبا لاق

 0 ۔ 2 6 32 سل نت ےس
 .”(ِداَشْزإلا)َو 2( ”(بيرقتلا) یف يوونلا ةحهَحصَو

 .(۳۱ص) (ليصحتلا عماج) :رظني )١(

 )٢( (ديهمتلا) )١/ ۲۱(.

 .(۱۸ص) (ةيافكلا) ()

 )٤( (ليصحتلا عماج)و ء۲ ۰ ۸ص) (حارتقالا)و ء(۲۸ص) (ثیدحلا مولع ةفرعم) :رظني )ص۲٢(؛

 .(۲۹ص) (ةظقوملا)و

 .(۵۸ص) (ثيدحلا ملع عاونأ ةفرعم) )٥(

 .(بیردتلا عم - 07/10 )٦(

.)۱۸۰۸/۱()۷( 



 ىلع تيضرلا تاقيلعتلا ®

 فرخت ا الا م هم هيلَعو ءاّضيأ '''ْنقلُمَلا ن الوو

 مَدَع ِطْرََشب رثكأ وأ وار يِباَحَّصلا ىلإ ٍلوُصْولا لْبَق هْنم طقَس ام ١-

 .ىلاوتلا

 ٣ک ٌيواَخّسلاو رجح ناو 7 قارعا ٍظاَفحْلا َنِم عْمَج يَ اذَهَو

 ہے ٥ هد 7 ےہ 4 2. رو هي
 یف ْمُهْفَاليْحا اذه نِم ٌبيرقو» :(ةهْرْنلا) ىف رجح نبا ظفاَحلا لاق

 ل وا نارام امه له لع لاو طقنملا

 Eee aN قالطإ دنع ُهّنكَل ءِرْب رياَعَتلا اع َنيِثَدَحُمْلا ربك
 ص 7 و مج

 7 اص

 ناگ ار نواف ةلشزأ :نولوعف قت لاسرالا نرل لا لعل
 ا طو وا اسره كلذ

 ری ٰیَلَع ِهِلاَمْعَْسا عِضاوَم ظِحلُي ْمَل ْنّمِم جاو ژیَغ قلطَأ مت نيَو
 اکل EE ال ْمُهَنَأ َنيِيَدَحُمْلا َنِم

 .«مّلعأ او كلذ يف كلا ٰیلَع هب ْنَم لَقَو كانرّرع
 .(حيضوتلا اهحرش عم -088ص) (ةركذتلا)و )١/ ٠٤١١(« (عنقملا) )١(

 .روهشملا هّنأب هفصوو )۱٥۸/۱( (ةركذتلاو ةرصبتلا حرش) (۲)

 .(تكنلا عم -7١١ص) (ةمزنلا) (۳)

 )٤( (ثيغملا حتف) رظنيو ء(۱۹ص) (رببألا حیضوتلا) )۱/ ۱۸۲(.

 )٥( (يوارلا بیردت) )۲۰۸/۱(.

 .(تکنلا عم ,۸۱-۸۲ص) )٦(



 ١ 5 ہینوقیبلا ةموظنملا

 ےہ

 اًطْرَش ِوِدَمَمِل ؛ِدوُدْرَمْلا مشق قا رب وسلا - ؤ۶ وم

770۵6 77" 

 و سا ا ء20 :یِناَقَ لا ظِفاَحْلا لاق
 ٥۶ ءھہ کے ؟ م )٢(

 ِهفْعَض ىَلَع ملعلا لُمُ

  oہم م

 :تاهيبنت

 2 0 000ر

 مهم وار اًمِداَتْسِإ یف يتلا هَ ةَياَورْلا ىلع ل اتا ضعب َقلْطُي دق :لوالا

AEمَهْبُمْلا يواّرلا ِلاَحِب ةَلاَهَجْلِل . 

 ي بتلا ِنَع ٍدوُعْسَم نب هللا دبع ُثيِدَح» :ينيِدَمْلا ُنْب ب ٌيِلَع ُماَمِإلا ل لاق

 يعبر ِنْب دلا ْنَع ريَمُع معرب كلما دع دبع ُهاَوَر هللا ُليِلَح ْمُكَبِحاَص َّنإ» :َلاَث :لاَق

 ۲۶ مس مے سس

 لَصُمِل الإ ۔ِةَحْسنلا يف ضایب-...ال:لاَق كي يتلا نع ٍدوُعْسَم نب هللا دبع ْنَع

 اھ
 ةمص 6م رح

 .هللا دبع ْنَع لّجَر ْنَع ةَمثیَخ نع روضصنَم هاوَرَف

 منت کیلا لولا اَذَه لبق ْنِم ٌعاطَقْلا ِهِداَتْسِإ يفر

 ےے
 2 ہے

 اا اذه يرذأ 3 ہلا دْبَع باَحْصَأ ْنَع وو دَقَو

 2 و و ؟ م

 ثحبم يف ثيدحلا مولع بتک مومعو کک (۸۹/۸)و «(مال١ /؟) (يرابلا ےتف) 7 ٢)
 .(عطقنملا)

 ۔(۱-۱۲۸۸ ۲۷ص) (للعلا) )۳)



GDىلع ۃیضرلا تاقيلعتلا  

 قَلطَأَف سکع ْمُهَضْعَب مصعب نأ (عوطقَملا) ٍثَحَبَم يف ةيبنتلا قبس :يناثلا 11 وو پەر #5 وه es و O شب 09

 .َكلذ ْنِم ركذ ٰیلَع ْنَكَتْلَف (عوطَقَمْلا) هب ُديِرُيَو (َعِطَْنُمْلا)

 ؟ٌغاَطِقْنالا ْفَرْعُي فيك :ثلاثلا

 اهني ٍةدِع قرطب عاطقنالا فرعي ے٠ 7 ور I ف 2. رە

 دقات ماَمِإ ْنِم ْوَأ ءيت يواّرلا َنِم ام ءعاَمّسلا مَدَع ىَلَع ٌصيِصْنَتلا - ١

 .حيجزتلا ٍدِعاوَقِل اقف ُرّرََي ٰفالتخا 1 مُهنَيَب عقب ْمَلاَم رتْکَأٴو ا

7 3 
 اًمِریغو اح يا نبا باك (لییارتلا) بنک ةّلاَ يه ُةَقيرَطلا هذهو

 م

 وقم

 .(للعلا) بتك نِي

 َناَمْنَع ِنْب ناب ْنِم معقب مل يرهزلا) :يِذاَّرلا میاَح وبأ

7 9 
 دق هام e إ

 هل لف هک

 مے و نإ

 رو 9٦ تشي ال ٍتباَن يبا َنْب َبیبَح نأ اَمَك نم َعاَمَّسلا

o1  
 لعام ۶99 ہت ا

aاھ ب ِءيَش ىلع ِثيِدَحْلا لهأ قافتاَو كلذ ہجر 2 ہو  

 .ٌاطقالا لالخ نم ُرَهظَي يملا ِدِلْوَمَو خيشلا ةاََو َنيَب يأ
 .(١٥۱ص) (ليسارملا) )١(

 (ةهزنلا)و ء(۳۸۰ص) (ثیدحلا ملع عاونأ ةفرعم)و ء(١/٦۲) (ملسم حيحص ةمدقم) رظني (۲)

 .اهريغو (۳۱۰ )٤/ (ثيغملا حتف)و (تکنلا عم -۲)



 0 مينوقيبلا ةموظنملا

 ےک «نیتسلاب ةوبساحف َيشلا ا اذإ» فاع ح نس صْفَح لاق حتفب (١)

 ةةدكملا قولا

 هع تک م سو تا شا نينا قع NA را ظفاحلا ّلاَك

 امّنِإَ ءخیشلا َنِ ْعَمْسَي مل هنأ ىلع لذت َِياَوّرلا يف ٍةَعيِص دورو ٣

 ةف ءاهوحَنَو (نآلف ْنَع ٌتنّدُح) :يواّرلا لرش ْنَأَك ةَطِساَوِ لح

 .لاصتالا كح دخأت ال ءلوُوْجَمْلِل يَ

 هل هے رو ٠ e. 23 م 5 وە ھے و 23
 ت د هيوري جيرج نبا :يبأ لاق» :لبنح نب دمحأ نب هللا دبع مامإلا لاق

 go ر هس of تک 4 جت ےک اوس قر 8 4 آو او

2 

(r 
 هسا تلق ة « ليقع نب هللا دبع نب دمحم دمحم نع 20

 2 ےہ ےس

 ےس
 نع هيبأ ْنَع نَمْحَّرلا دْبَع :ِثیِدَح ْنَع َلِيْسَو ٌينطقراّدلا 5 لاق 0

 ؟مدَع ما نبا ةرك ات ٌُتْهِرَكَو نی ا ا اهل ضو ام مال ٌتیٍضَرا :هللي تلا

 وفم < ووو وعبر
 :هْنَع فلتخاو ِنَمْحَرلادْبَع ِنْب مساقلا ِنَع ِرَتْعُملا نب روُصْنَم هويه : :لاّقف

7 
 مها ۶ رم
 .ٍدوُعْسَم ِنْبا ِنَع هيبأ ْنَع مساقلا نَع روُصْنَم ْنَع سيق يب ُنْب ورْمَعهاو رف

 .ورُمع ْنع ة ةريِغُمْلا نب نوُراَه ْنَع يِزاّرلا ٍديَمُح نب ا َكِلَذ لاَق

 .(ثيغملا حتف) ین يواخسلا اهطبض اذكه )١(

 .(۱۹۳ص) (ةيافكلا) )٢(

 ۲۸٦/٥٢۷۱(. مقر /۳) هللا دبع ةياور دنا مامإلل (لاجرلا ةفرعمو للعلا) (۳)



 اا

 توا 1000 اک قَطِساَو امتی ةیاََرلا نا ٰیلَع ليل م ا تپ
f 52 ٠ 2 

oyیف ةطِساَوب ُهْنَع يوري هنأ ُهْنَع  

 رْجُح ِنْب لئاَ ن راّبَجْا َدْبَع اش دنع :هلاتم

4 

 ناک تار ايش هيبأ ْنِم ْعمْسَي ا ملو تا :نيَِم نبا ظفاَحْلا لاق

 ."”هيبأ ْنَع ويب لأ ْنَع ْتَّدَحُي

 .يِمْرَجْلا ٍديّز نب هللا دْبَع هب ةبالق وُبَأ :اًضيأو مح یر

 اَمُهَنَب ءبطخأ نب ٍورْمَع دير يبا ْنِم ْعَمْسَي ملة ةبالق وبأ» :متاَح وا

4 
0# 

 ل

 "ناد ل قمع

 و ر ہہ رے سه عر

 د 7

 نب مح o - ۶ و نب هل ر a ہو 4

 ۲۰٠/۸۲۰(. مقر لاوّسلا )٥/ ينطقاردلل (للعلا) )١(

 ۹٦/۱٦۹(. مقر) متاح يبأ نبال (ليسارملا) (۳)



 a ةينوقيبلا ةموظنملا
 ا لع َنيَبَو هنيَب ءال» : لاق

 oo ۔ ۔ ہی ب - ا
 ناك اذا ات ال ات ا ور ل ٌدعبتسي ثيحب ِنيَيواَّرلا ٍدلَب قارتا ٥-

 مَع ىل يو ير هَ طلا يف لرب رغب ال يواڙل
 ١ :لاَق ؟اًميِمَت يِقَل ئَهْوَأ يبأ نب َةَراَرُر ْنَع ُدَمْحَأ ٌماَمِإلا لیس :َُلاَثم ريق یس

 0 'اَهَيِضاَق ناك ٌيرْضَبةَراَرُرَو «ماشلاب َناَك مِن ءاًميِوت يِ بیخ ہون

 ومو £o ےک ص رس

 ةا هلو ٹک ردا دلو :ِءاَدْرَّدلا يأ ْنَع َنيريِس نبا ةباَوِر يف متاح وبا َلاَثو

 .ُمَلْعَأ هللاو ٴ”؛ِةَرْسَبلاب اًذَهو ماشلاب كاد ُهْنِم عوَس

 )١( مقر) متاح يبأ نبال (ليسارملا) ۱۷۱/۹٦(.

 .رظنتلف «ةثلاثلا ةروصلا يف (نعنعملا) ثحبم يف هيف ةلثمألا ضعب ٌركذ مدقت (۲)

 .(097 /۲) (يذمرتلا للع حرش) (۳)

 )٤( (يذمرتلا للع حرش) )۲/ 091(.



 :هلوق

 هو مو واو واو و وهو وو عه هه و و و وه و هو و و هوه هو هو هو و وه هو هو هه © 6. © ©

 عساتَر : يي © هلوقب هرکذو ا ماَسْقَأ رَشَع عات وُہ اذه ا

 .(ِناَنْنا) ِهِداَنْسِإ ْنِم :يأ (ُهْنم طقاّسلا) وُمَو (ٌلَضْعُمْلا) ثيِدَحْلا وُه ءاَمرْشَع

 "20 لاق فش ےب کک

 رم

 7 0 لّضْعَآ) :َكَلوَق نمو دتشاَو هيلَع قَلْغَتساَو هايعأ :يأ ةلَمْمَو

 وأ (ِلاَضْعِإلا) ِظْفَل ُماَدْخِيْساَو دوُدْرَمْلا ِثيِدَحْلا عاوُنَأ ْنِم ٌعَوّنلا اَذَم

 ؛( لس زملا)اك ظافلألا ةر لإ ةا ليلق ثيدحلا لخأ دع( لَضُْمْلا)

 عماج)و ؛((۵۹ص) (ثيدحلا ملع عاونأ ةفرعم)و «(۲۸۲ /۳) ديبع يبأل (ثيدحلا بيرغ) :رظني )١(

 .(٤٦ص) (حیضوتلا)و ؛(۱۸۳ /۱) (ثيغملا حتف)و (٥۲-٢٤٢ص) يئالعلل (لیصحتلا



 (لَسْرُم) :ظفَل (لَضْعُمْلا) ةّروُص ةتروص اَم ٰیَلَع ٌقِلْطُي ملا لْهَأ َصْعَب دج ادل

 ."”لاصتالل يفاَنُمْلا (عاطقنالا) َقَلْطُم هب َنوُديِرُيَو ء(عطقنم) 8

 ںیہ الع قلطي :اًحالطصاو بها 1س 275 832 3

 . يلاوتلا طرشب :مهضعب داز ٠ رثكاف ٍناَيِواَر ہدانُسِإ نم طقَس اَم :لوالا 0 2 م ۰ ۰ )۲( ےک إ7 ع( < ه6 ےک نک 4 2 2 ےک

 (داشرالاا)و «(بيردتلا عم -۲۱۱/۱) (بیرقتلا)و ء(۵۹٢ص) (ثيدحلا ملع عاونأ ةفرعم) :رظني )١(

 ىلع ينيعلا حرش)و ء((١١۱و (۱٤0/۱ (عنقملا)و «(۳۲ص) (ليصحتلا عماج)و (۱۸۳/)

 .(٥٥-٦٦ص) (حيضوتلا)و ء(۲۸۲ /۱) (ةيادهلا)و ء۱ /۲) (دواد يبأ ننس

 ص) (ثیدحلا ملع عاونأ ةفرعم)و ء(۵۸ص) (ةيافكلا)و ء(٣۳) (ثيدحلا مولع ةفرعم) :رظني )٢(

 ص) (ليصحتلا عماج)و ء((۱۸۳/۱) (داشرإلا)و «(بيردتلا عم-1١/١١7) (بيرقتلا)و ء۹

 (ةركذتلاو ةرصبتلا حرش)و ء(۲۹ص) (ةظقوملا)و ء(۷٦۱ )١/ (ثيدحلا مولع راصتخا)و ء۲

 «(تكنلا عم -7١1١ص) (ةهزنلا)و ء(۲/٥۵۷) (تکنلا)و ١55(« /۱) (عنقملا)و «(2054/1)

 «(۲۸۲ /۱) (ةيادهلا)و ء(۱۸۵ /۱) (ثيغملا حتف)و ؛(۳۱/۲) ينيعلل (دواد يبأ ننس حرش)و

 .(15ص) (حيضوتلا)و

 (حاضيإلاو دييقتلا)و ء(۹/۱٥۱)(ةرصبتلا حرش) :رظني .ّيطويسلاو «يواخسلاو رجح نباو «يقارعلاك (1)

 ء(٦٦ص) (حيضوتلا)و ء(۱۸۵/۱) (ثيغملا حتف)و ء(تكنلا عم ۔۱۱۲ص) (ةهزتلا)و ء(٥٦٦ص)

 .(۲۱۱/۱) (يوارلا بیردت)و

 نانثا ہدانسإ نم طقس ام» :لضعملا َّنأ هلوق يف حالّصلا نبا ظفاحلا اًبقعتم ٌيقارعلا ًظفاحلا لاق

 نأ نيب قرفي ملو ءاًدعاصف نانثا هنم طقس ام ىلع لضعملا مسا ٌفنصملا قلطأ» :لاق .«اًدعاصف

 عضوم نم امهطوقس الإ كلذب دارملا سيلو «نيعضوم نم وأ دحاو عضوم نم كلذ طقسي

 سیلو ءنیعضوم يف ٌمطقنم وهف رخآ عضوم نم وار مث ِناکم نم وار طقس اذإ امأف .ٍلحاو
 :هلوق وهو دعب هب لّثم يذلا ُلاثملا ہدارم حّضويو «فنصملا ُدارُم اذهو .حالطصالا يف الضعم

 .همالك رخآ ىلإ ال هللا لوسر لاق :هيف الئاق يعباتلا عبات هيوري ام ُهلاثمو



 ىلع ۃیضرلا تاقيلعتلا ©

 ِبَنَصُمْلا ْفَلَس ْنَمَق :لّيِق ْنإَقد :(تكنلا) يف رجح نبا ظِفاَحْلا ا

 ِناَتثا ِهِداَنْسِإ ْنِم طقس اکب صَتْخَي عوتلا اًَذَه نأ هلق يف -حآلّصلا ّنْبا دصقی-
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 ؟اًدعاَصِف

 يف ُمِكاَحْلا ُهاَكَح ْذَقَو عبت ْنَمَو ينيِدَمْلا نب : ىلع َكِلَذ يف ُهَمَلَس اُ

 .(ْمُهْنَع (ْثيِدَحْلا موُلْع)

 هللا دبع ن ىلع E ماما رك : يه مِكاَحْلا ماما ةَراَبعو :تلُق

 سوا وک NG نا ره رك وكلا

 َنيِعباَتِل َليِساَرَمْلا َنإَف ؛لَسْملا ٌريَغ هئآَو ءلُجَر ْنِم رّثكأ كي هللا ٍلوُسَر ىلإ
 ١ ١ ہور ےک تہ

 مريع لود

 :هئوُمسُيف هلك يتلا ْنَع يعباّتلا عبا ُهاَوَر ام اّمأ» :ٌُبيِطَخْلا ٌظِفاَحْلا َلاَث

 ."”«ٍِلَسْرُمْلا َنِم و ار َلْفْعْثْلا

 امِإ َكِلَذب ب َنوُنْعَيو هلا ؟يَم وِداَنْسِإ ْنِم ْطَقْسَي ْمَل اَم ٰیَلَع قلطُب :پ نالا

 1 قَالط لال بسحب هَكِلَذ ْنِم دشا وُہ اَم وا (طَلَغلا) ْوَأ (ًداَّشلا) وأ (رَکْنْمّْلا)

 َةَعيِهَل نبا هیوزی ِثيِدَح يف يِلُهذلا ىي نب دَمَحُم مالا لوق هيثم نمف

.(O^*—-0۷۹ /۲) (۱) 

 .(٣٦۳ص) (ثيدحلا مولع ةفرعم) ()

 .(۱۸ص) (ةيافكلا) (۳)



 © تينوقيبلا تموظنملا

 ے
 9 ^ هام يدعم 1 سس همه

 :ْتلاَق غف ةَقْياَع ْنَع ًةَوْرَع ْنَع ٍباَهِش ِنْبا ِنَع بیبَح يبأ ِنْب ديزي نع
 ہے

 .«ُتققَيَالَو ِهيَلَع ُمُلِسُيَف ضيرَمْلاب رمی ف :فكَتْمَي ال هللا لوُسَر ناگ

 O ESCs ثيدَح اًَذَه» :ُنيلْمَّذلا لاق

 ."”ةَعيِهَل نبا نی ىر امف ٌمهَّولاَو ّرُکِذ هيف كك تلل سیل ء ال
 نب َليِعاَمْسِإ) ِةَمَجْرَت يف “ ”(لياكلا) يف ّيدَع ِنْبا ٍظِفاَحْلا لاک او

 و تگ ست رت ھا كين وقود (ّيرْضَبلا دابَع يبأ

 .«ويف امب ٌنهّرلا» :َلاَق يلا نَا سَ ْنَع هداف ْنَع
 ِثيِدَحْلا اَدَهِب الإ هفرْعَأ ال اذَه َداَبَع يب نب لیِعاَمْسِإَود :ّيدَع ْنْبا لاق ٥ تی رس

 .«داتْسإلا اذّهِب ٌلَضْعُم ٌتيِدَح وُهَو

 ا ب ا و کک یف! ا
2 

1 

 اك تنك نیج تنگ ا ٹپ وُو سيا أب ایش كي قينلا تي
٥ 
 سم ر ا

 .ِءيَش لك كيف ٺ ْتَعَمَتْجا دقلَو ِنْعَمْلا َنِم ٰیّثَأ تنك َنيح َتْنُك َالَو ِنأَضلا

 ريغ هيوري الو داتْسِإلا اذهب ٌرَكْنم ٌلَصْعُم ْتيِدَحْلا ادٰہر :يدَع نبا لاق

 sS ےک رب

 ۱۷٥(. /۲) (تکنلا) )١(

 )٢( )۳۱٣/١(.

 .(1١58/1)و ء(۳۲۱ /۸) ربلا دبع نبال (ديهمتلا) :رظنيو ء(۲۹۳ /۳()۱)



 ىلع ۃیضرلا تاقيلعتلا ©

 .«مالكلا اد لاَقف ذا

 حآلّصلا نبا ٍفيِرْعَت ٰیَلَع اََلَعُم (تگنلا) يف رجح بح با ظِفاَحْلا لاَ

 ا نم ةَعاَمَجْلا مالک یف لَصْعُمْلاِ َريبعَتلا تدك لجو و :ُتْلق» :ةركذ ٍقِباَّسلا

 ..ةتبلا : رك ةئي طفشت اعف تبخل

 يدع نبر :یناَجَروُجْلاَو «َئاَسَنلاَو ءيلُهلا مالک ْنِم ةَليْمَأ قاس مت
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 :لاَق ت ءيدْزَألاَو بلا دْبَع نْباَو ,مكاَحْلا دّمْحَأ يِبَأَو

 نوُكَي وأ ِنييَنْعَمِل ٌلَضْعُمْلا َنوَقِلْطُي ٹوک ْنَأ اَمإَف ؛اذم َرّرقت اَذإَف»

 اذّمو ءداَّضلا حف د ِداتشإلاب یَلعتَمْلا وهو فنصُملا هب فرع يِنْلا تها

 َقِلْغَتْسُمْلا هب ا ِرْسَكِب ملا ِءالوَه مالک نِي هالن يذلا

 . يعم َناَك َكِلَذ ىَلَع ةيبنتلاف ةاْمُجْلا يِفَو ءديدشلا

 کما دعأ لع قل قشنفلا لا نب مك ات لع هلي :ُتْلَق

 ٌلَضْحُم ُهَّنإ هيف لبق ِتيِدَح لَك َعَم َلَماَعَتَيَو ألا اًذَه یار تک
 .قفوملا هللاو ُماَقَمْلا هيض ام

 امك ىه (لّوَألا) ٌيِحالِطْصالا ّتْعَملاَ ّىوَعَللا َتْعَمْلا َنيِب ةَفاَلَعلاَو

 يص ذق اف ُهْنِم ِنيَلْجَر طاس هَل يواّرلا ٌنوُكَي» :ُیِالَعلا ٌظِفاَحْلا لاَ

 ,حْرَجْلا وأ ليِدّتلاب اور َقِرْعَم نيَو هيب َلاَحَو هيَ هيري ْنَم ىَلَع َلاَجَمْلا

 .(0۷4-0۷0 )١()۲/

 ٦۷۹(. ص /۲) (تکنلا) )٢(



 ١ 6 کس ےہ اھت ےس ےہ

 ١ لالا ِهيَلَع دَدَمَو

 ںی سس وم ہی پہ ویڈ ںی

Eنيطِقاّسلا لاب ةَلاَهَجْلاَو ر . 

eeا ا  
 س ہک

 مقلد تنا ف اكن وأ طانا وأ دوا

 لشرملا دو ا وكلا رك ااو تار ركلا ظفاحلا: لاق ا

 و 8
o7 7 " 

 نم الاخ 7 اندنع لضتملا نإ ؛الَضْعُم ثيدحلا نو الأَو

 ۰ ءِطَقْنُمل 1
 ےہ

 أوين 0ئ2 تو اتا :َيِناَكَرْوَجْلا ابقَعَتُم رجح بح نا يح لاق

 َناَك اذ ااف ؛ اتشإلا يِ اَ عضزت يف عطنا نا ٍطَقْتمْلا َنِم الاخ

 0 لاخلا عءوس م يف لَضْعُمْلا يواسي ةن 00 نيعضوم ىف

 كلذ عم وه ذا لّواألا ٰینعملاب (لضعملا) ٰیلع لپ نیظفاحلا مالکف

 )١( يواخسلل (ثيغملا حتف) يف هوحنو ء(٥٢۲ص) (ليصحتلا عماج) )۱/ ۱۸۰(.

.)٢( )٦٢/١( 

 )۳( (تکنلا) )۲/ ٥۸۲(.



 ىلع ۃیضرلا تاقيلعتلا ©

 وس ہوش

 سو

 لَسْرُمْلا مکُم لْثِم لَضْعُمْلا ْمْكُحَو» :ٌيداَدْعَبلا ٌُبيِطَخْلا ظفاَحْلا لاَ

 . طق هب رابتعالا یف

 .ُمَلْعَأ لاو ءرابتغالا باب یف لَحْدَيَالَف يناثلا ىَتْعَمْلا ٰیلَع اّمأو

 )١( مقر /۲) (يوارلا قالخأل عماجلا) ۲۸۱/۱٦٣١(.
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 سا ھو

 )٠-المدلس(

 ا ا ا

 ْنَأَو خش لل طاتإلا لؤألا (۱۹)

 وْ َكِبةَتْوَفْن َمَعَلُقْنَم

 فصين ةطِقْس فال ياتلار )۲١(

 ُتيِدَحْلا وُهَو قولا يف ثيِدَحْلا ماف نم َنورشملا علا وہ اذ
 ا

 (سلدلا) نِي قُم شیلدتلاو «(سيلدتلا) نم ٍلوُعُفَم مسا للا

 ا اھم و 7 ماللاو ُلاَّدلا» :سراَ نبا لاق

 )١( (ةغللا سيياقم مجعم) )۲/۲۹٦(.



CDىلع ۃیضرلا تاقيلعتلا  

 ٌمضلاب ل۲ ٌتَعْلظلا :ٍكیرخَتلاب :ٌسَلَّدلا» :يدابآز وربما لاَقو

 .يِرتْشمْلا ِنَع ٍةعْلسلا بيَ منك : علا يف ُسيِلدَتلاو ,”"”«رونلاب مالّظلا طالتلاو

 دَّدَشُمْلا مالا جب (اَمَلَدُم) نوک ًةَلاَح (یتآ اَمَو) :ولوَقِب هر 7

 ,ماللا رشک (ٌسّلدُم) ُلِعاَقلا ۰9 2 طبق دق

 حج اوه لرل ُمْسِقلا وأ م علا ِناَمْسِق :يأ (ِناَعْوَن) وُهَو
 ى

 تا يذلا ؛ هخيش يمسي د الأب E (خیشلِ طاَمشإلا) وهو «(داتشسإلا

 ها لوحي دب ینہ امن ىلع بابشألا نو بيس
 ہیوزیَف يقَتزَيَو هيس طقس :يأ (هَوَق ْنَّمَع َّلَقْنَ) َهَرْمَهْلا حمب (ْنَأو)

 نه انُم نونلا تنكس (ْنَأَو نعب) ءةَلوَتْحُمْلا ن س ھا نو يعير وو ىلع

 مدحت لالا ٰیوازلا نأ لاو د ین الإ ِفْمَوْلِل (ْنَأ) یف

 انا َنوک التل ؛الاصتا يضتقت ق ال يتلا غّيَصلا ىئدخإ

 طفشت الو وك اح اف نكت نا خنفلا وأ فلاو)

 چک فب كلا .ثييحلا نب عيش ين هيك طيني ال 1

2 

 ٍفْضَوَُهْنَع ئَوَر يذلا هيس ُرُكْذَي َسْلَدُمْلا ن
 ےہ

 ہہ

 ےہ
 نأ ' ٤

 يأ( ف رتن ال هب اکہ قاصر

 لَ قيرَطلا روٹ : ءاَموُحَتَو ِةَبْسِن وأ بقل و وأ ةينك تا تو ےن

 ِثيِدَحْلا عیاَس

 ۱۱۳ص) (ةهزتلا)و ء(۸٤٥۱ /۳) (برعلا ناسل) :رظنيو 7١7( /۲) (طيحملا سوماقلا بيترت) )١(



 © تينوقيبلا تموظنملا

 ۔ے

 ت ري ع

 :ناَسيِئر -ٌمِظانلا هيلإ ٌراَش امَك- ِنامسِق سيلدتلا :ٌلوُقَأَت ءاًحاضيإ ديزاو

 شا نھ کا یف ااس تھي الا 1 2 3 27 2
 نب o2 م فى 2 7 32

 .ِناَدلبلا سيلدت وب قحلأو ءخویشلا سيلدت :يناثلاو
 و

 :راتخملا نيبأ مث ءامهيلإ ٌريشأ «نافيرعت ٍداتْسإلا سيلدتِل و

 نم َمِمَسَو ُهَيِقَل هنأ اًمهوُم ُهَقَلَي ْمَلَو ُهَرَصاَع ْنَمَع يواّرلا ٌةَياَوِر :لّوآلا 8 وَ ه يد 2 2
 و ةيقل ومع وَ ھو وا و ھا س

 دن '”حالّصلا ِنْبا 7 و '''بیِطٌخْلاَک ٍظاَفُحْلا َنِم عمج لوق وهو

 وه)» :ٌيقارعلا َلاَق ٰیّتَح «مهريغو « ھو ا باو ا ريك ِنْباَو

 .٤ٹیڈدَلا لْمَأ نی جت لا

 ةعامش امهوم هم هغ 4 هعَمسَي ْمَل اَم ُهْنِم عوَس ْنَّمَع يواّرلا ٌةياَوِ : يناثلا

 .ةنم عيسا اًمهوُم ُهنِم

 وف

 .هنم
 اا

 .لهس ٌرمألاو «(عامّسلا سيلدت)ب (۹۷ص) (لیصحتلا عماج) يف يئالعلا ظفاحلا هنع رّبعو )١(

 سيلدتو «توکسلاو عطقلا سيلدتو «فطعلا سيلدت :يهو ئرخأ عاونأ اًضيأ دانسإلا سيلدتب قحلأو

 ١٦۷(. /۲) (تکنلا) :رظني .غیصلا

 .(۵۹ص) (ةيافكلا) (۲)

 .(۷۳ص) (ثيدحلا ملع عاونأ ةفرعم) (۳)

 )٤( (قئاقحلا بالط داشرإ) )١/ 7١0(.

 )٥( (ثيدحلا مولع راصتخا) )۱/ ۱۷۲(.

 )1( (عنقملا) )۱/۱٥١(.
 .(۸۰ ص) (حاضيإلاو دييقتلا) (۷)



 ىلع ۃیضرلا تاقيلعتلا ها

 "ناطقا ِنئاَو "ربا دبَع ِنْباَو “اراك ظاكْحْلا ںی عج لوق وُهَو
 )°( 0 )( ےس 7

 يواخسلاو « نرس وار

 5 ره 3 رر

 '«...ُةَسِلاَجُي ملو هار ْنَم هب َقِحَتلَيَو ...» :رجح نبا ظفاحلا دارو

 ٌرَصاَع ْدَق ُسّلدُمْلا ناگ اإ اًسيِلْدَت نوَ اَمَنِإَو...ہ :خیقارعلا ٌظِفاَحْلا لاَ
 ۔ے رسمك

 تر لب نو ع او هَل وأ ُهْنَع ّيوزَمْلا

 (الاصتا ُمِموُی) ْمِهِلْوَف ْنِم ٌطْرَّشلا اذه َمهُف دقو ُكْنَع ُهَسّلَد يذلا 3

 یاب ا َعَم ُماَهيِإلا ٌعَقَياَمّنِإَو

 :يمَجَعلا ُنْبا طْبس ٌةَماّلَعلا َلاَف ُتَح ِنيَلوَقْلِل ٌلِماَس ٌفيِرْعَت َءاَج لب

 ع ولا َرَصاَع دق َناَكَو «(اق )وا (نأ) وأ (نَع)ب یو ر اإ :سيلذتلا»

 ا یل r هنو دعك كود وحلا كو / ي ْمَلَو هيف

(A) وہ 
 عنه(  .

 .قباسلا ردصملا )١(

 )۲( (دیھمتلا) )١/ ٠١(.

 )٥/ ٥۹٤(. (ماهيإلاو مهولا نايب) (۳)

 .(اهيلع تکنلا عم )۱۱٤١- (ةهزنلا)و ١٠١(« /۲) (تکنلا) )٤(

 )٥( /4)و ء(۲۰۸/۱) (ثيغملا حتف) ۷١(« (رہألا حيضوتلا)و )ص٦٦(.

 )٦( (سيلدتلاب نیفوصوملا بتارمب سیدقتلا لهأ فیرعت) )ص١۸(.

 .(۱۸۰ /۱) (ةركذتلاو ةرصبتلا حرش) (۷)

 .(۷۰ ص) (نيسلدملا ءامسأل نییبتلا) (۸)
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 ةديبَع يبأ ت ءوزَم) يِباَتِك يف عو لاما هذه يف وقل تلصق ذر

 .كاَنَه رظنتلف ء 202 فو امت وما و ننال دبع نا

 ت ہں 3 یس مص © 5 2 01000 2 ہے 0 يع

 ُبرَّصلا اَمأ» :ئدادغَبلا ُبيِطَخْلا ٌظِفاَحْلا َلاَقَ ےس لذت ان

 ريغف ءاتیِیَح هْنِم عوَس خيش ْنَع ْتّدَحُمْلا َيِوْري نَا :وُهَف سيلذتلا َّنِم يناثلا

 0 (فَرْعُي الل ؛رْمَأ ْنِم روُهْشُمْلا هَلاَح وأ سن ذأ كنك وأ حس

 امهم ُكاَرِيْشالا :يحالطضالا ٰیَْعَمْلاَ قول ىتعملا َنيِب ةكالعلاو

 .باوّصلا هجو ْنَع ةيطغتلاَو ِءاَفَحْلا ىف

 ؟؟(ءانحْلا ف اًمهِكاَرْيْش دال َكِلَدب ب يّمصاا :رَجَح نبا ظِفاَحْلا لاق

 a هجو ةيِطْخَتِل رظاَلا ٰیلَع ُهَرْمَأ مَلْظَأ ةنأَكو» :اًضبَأ لاَ
 ت رو

 ف اف ةَيِوْسَتلا سيِلْذَت ٍفيِرْعَت ىلإ هَر راشإلا اته ٌمهُمْلا َنِم نإ مث

 ا 0 طقس ْمَل امّبرود :يدادغبلا ُبيِطَخْلا ظفاَحْلا لاَق

 يف 50 نوي الُجَر ٍداَنْسِإلا يف ُهَدْعَب ْنَمِم ْطِقْسُي هَل هلَدَح يِلا
 .”«كلّدب ٌتيِدَحْلا ُنّسَحْيو نسا َريِغَص اولا

 ن وار سلدملا كوالا طقشت نأ وه ِهفیرْمَت يف يدل َرَّرَحَت حت يذّلاو

 .(اًيناث :ديهمتلا /يناثلا لصفلا) ین )١(

 .(515 /۲) (تكنلا)و «(75ص) (ثيدحلا ملع عاونأ ةفرعم) :رظنيو ء(٥٤٥٢ ص) (ةيافكلا) (۲)

 .(اهيلع تکنلا عم )۱۱١- (ةهزنلا) ()
 )٤( (حالصلا نبا باتك ىلع تکنلا) )5 /۲ 5١(( (ثيغملا حتف) رظنيو )١/8' (.

 )٥( 18ص) (ةيافكلا) 0(.



 ٌةرَصاَعُم وأ ٌعاَمَس eS دق نيَيِواَر

 2 ر يملا 5 رب 2 ےب 5 و ےس تک ھی 5 رر 371 7 رس چ 7
 نوكي دقو ءافيعض نوک دق لب ءافيعض طقاسلا نوكُي نأ طّرتشي و

 5 2 ےہ ےس << فی په م هے ےک

 الثم نَسلا رغصك كلذ ريغ رمال طقسي دقو «ةق
 ر 2

 ْنِم ةَعِمَس ْدَق ِثيِدَح ىلإ ٌسِلَدُمْلا َدَمْعَي نأ :ِةَيوُسَتلا سيلذت ةروص
 ای کیش رتل عقل اذكو رك خي نب هلا لات ذر

 خيش خیس طقس یا ِنيَخيَتلا َنيب يذلا َحيَّشلا ُسْلَدُمْلا ُطِقْسُيف ريج خيش

 َنيَب عامّسلا لوصخ َعَم لتحمي ريخألا خيار هخي َنيَبداَنْسِإلا قويو 8
 ا امشلاب وم عرش ةرَصاَعُمْلا وأ انجل يف ربجألا خيشلاَو لوألا یک

 انسا ٰیّوَس ْدَق لْعِفلا اذهب نوُكَيف «حّرصُي ال اًمّيَرَو «ةنم ٥ تر رش تیر

 .''َلِزاَتِةَقيقَحْلا يف وُهَوايلاَع ُداتشإلا ٌريِصَيَو تاق هل 2

 )١( (تکنلا)و ء(۷۸ص) (حاضيإلاو دييقتلا)و ء((١۱۰۲ص) (ليصحتلا عماج) :رظني )5/571١(.
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 يف ٍطَمْسْمْلا يِواَّرلا ِبفْعَض ٰیَلَع يها نلإ ذ ظافحلا ضعب بهذ

 اًميِعَض طَقْسَا ْدَق ُسْلدُمْلا نوكيف كلذ َةَيِطْرَش َمَهْنَأ ای ء(ةيوشتلا سيلذت)

 .نيتقث ںی

 او يَِنبألاو ”'فاَعلاَو " 'بجَر نار ئاللا : :اذه ٰیلع صن نمم

 .' ”يِمَجَعلا نب ظن

 نوک كفو انف دركي نئ شاد طارش ا مدع ىلإ ْمُه ھریغ بھذو

 كلا الان اهمال و 71 دقت

 جیش ٍيِرْعَت ْنَع َلاَق ثيَح ؛رّجَح ُنْبا ظفؤاَحل :ظاّفحلا ءالؤه ْنِمو
 ٦) ے 1 . 62 31 م.(

 "'؛عاج ريغ فرع :هناب یقارعلا

2 

 یک فعمل | خيشل ةماعلا ا نئ ضم ما اک
8 

 َءیجَي نَا :َنوُكَت نَا ةَراَبعلا َقَحَف» :َلاَق اَذِل ؛َكِلَذِب ٍهِصاَصِتخا َمَدَع ُظِفاَحْلا 2

 َكِلَذ م هعمَسَو خیشلا ُهَعِمَس ات لف ْبيِدَح ىلإ (هَريغَو للا ا «يواّرلا

 )١( (لیصختلا عماج) )ص٠١7(.

 )۲( (يذمرتلا للع حرش) )۲/ ۸۲٥۵(.

 .(۷۸ص) (حاضيإلا و دییقتلا) ()

 )٤( (حالصلا نبا مولع نم حایفلا اذشلا) )۱/ ۱۷١(.

 )٥( ص) (نيسلدملا ءامسأل نييبتلا) ۳٣-٣ ۳(.

 )٦( (حالصلا نبا باتک ىلع تکنلا) )۲/ ٦٦٦(.
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 داتشإلا ريِصَيَف َةَلَِتْحُم ِةَعيِصِب ةطساَولا طِقْسُيَف ءرخآ ْنَع َرَحَآ ْنِم و يسا
 ۱ س٥ ت ٠ ےہ ںےرنص

 ١ «لزات ٍةَقيِقَحْلا يف وهو اًيلاع
 اين ا ےس

7 

 I :ٍيِعّضلا ٍطاَقْسِإب وصاَصْخا مّدَع ٰیلَع الدم َدُم َلاَكَو

 ات :ةيوُسلا سيلذ ايما يف اور هنأ فيولا هبق دیت ال فيرختلا اذه

 تپ ناو و ون ورا يف رس
e 

 ْنَع كلام ْنَع ُهَدَحَأ اَمّنِإ يره لا نم ةعَمْسَيْمَل ٍدِعَس ن ٰییحَيَو :اولا
 ٍدَحاَو ُديَغَو هير نب ُداَّمَحَو ءَيَفَقَتلا باّمولا ُدْبَع وپ َتَدَح اذکَمَو «ٌيرهزلا

o 

 ْنَع ةلعجو نم كلام َرْكو ٌميَشُم طّقسأُف للام ْنَع ويو نب يي ْنَع

3 

 .يرْهْزلا ِنَع ٍديِعَس نب یخ

 الإ ُكْنَع هِتَياَوِر يف َراَكْنِإ الَف ٌيرْهّزلا َنِم م حمس دق ٰییحَیَو

 7 ٰیرت اَمَك اذّهَف غو يلا ل را َكِلَّذب َمّرَج ڏقَو َداَنْسِإلا أذهب ٰیرس

 ."”«ملعأ هللاو «يفيعضلاب

o2 ترک ٤ 

 اًمیيشه ن | 0

 3 هوو, < - 114 و هر وے ر عدم
 ٔیمرادلا ناَمثَع ُهلاَق اَم :اًضيأ هيف فيعضلا لوخد ىلع لدي اًمِمَو :تلق

 طارتشا مدع هيفف )١١/۲( ديعلا قيقد نبا ظفاحلل (ماملإلا حرش) :رظنيو «قباّسلا ردصملا(١)

 يف قاّوملا نبا نع القن )٠١5/١( يشكرزلل (تکنلا) يف هوحنو «طقاّسشلا يوارلا يف فعضلا

 .(داقنلا ةيغب)

 ٦٦٦(. /۲) (تکنلا) (؟)



 نی تينوقيبلا تموظنملا

 سس 6م تو ا 2 1 او 1 روپ شط ص ہ نص 26 2

 م 3 E 1 ٤ و 2ع 5 ےک aS و و a ےک 2 و کک

 e 84 ا پک ےہ حق اف ؟َكللَز 7 سا رع ثب سمو © <

 . (ْىَوَر امك وب ثدَحي نِكلَو «هتبثو هنسح دق وه اذإف عي 1 دل (١) ےہ رےہ روە f2 وو وت "5 ٭+ إ٦ ۳ ا و رس ےس

 4 ےس
 ۶ 2 ےس ںی

 هِتاوُر َدّيَج ىَقْنَأ ئل ؛(اَديوْجَت) مّلِعلا لْهَأ ضْعَب هيمي ٌعوّنلا اذَهَو
 و © ساس e ت 1 5ت 7 7 جت ہمہ وم
 :یقارعلا ظفاَحْلا َلاَق امك هلأل ؛اذج ٌقيِقَدَو ضِماَع ٌعوَن وهو ''مُمَريَغ َفّذَحَو

 الا ةفرعَمْلاَو دقَتلا لخأل الإ ِهلوُبَق مدَع يضَتقي ام تی ٌرَهْظَي الد

 َناَك اَذِإ ةشْحف داَدزَیَو ملیلا لأ َدْنِع اَهْحَبْقَأَو سيلذتلا عاونأ رش وهو A هو ر هرر 5 هه سم مو را کر 12 ہے
 .ادج ءاَملعلا ُهَمذ اذل ءافيعَص طقاّسلا 2 7 وو یک ام او یو

 ص 5 2 ۹ 7 3 9 ہہ

 ےک ۲ج هوجو ْنِم ادج ٌموُمْدَم وُمو) :يئالعلا ظفاحلا لاق

 سیلذّتلا عاونأ شحفأ ٌعوْنلا اذهَق ِةَلْمْجْلابَود :َلاَق مث ءاهْنِم َةَنألَث رکُدو یک 1 fs تم اوس کھڑے کے طے KS ےس
 20 ص 0 7 رم ت 7 ا 2ہ هه حل ميه ےہ °

 ىَلاَعَت هللاو ءَنيِسلَدُمْلا ِنَع دَجوُي اَم ىلإ ِةَبسدلاب ليلق هنكل ءاًَهرسَو اقلطُم

 .(هِمَرَكب قَفوُملا
 :ناَعرَف

 ا

 ر ه ےس ر و نج نج _ طب ہہ € ٥ 2چ ر 2

 ْىَلَع مكحلاف ِهيلَعَو «ثعاوب هَل َسيِلْدَتلا نأب مّلِعلا لْمآ َرَكَذ :لوألا

 07١(. ص) (ةيافكلا) يف بيطخلا هقيرط نمو ء((۹۵۲ مقر) (نيعم نب ٰییحی نع يمرادلا نامثع خيرات)0)

 )۲۲٢/١(. (يوارلا بيردت) :رظني )٢(
 .(۷۸ص) (حاضيإلاو دييقتلا) (۳)
 .(7١٠”ص) (ليصحتلا عماج)(٤)
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 .سيلذتلا ٰیَلَع ہثعاپ ٍيفالتخاب فلي يواّرلا
 زا :سَلَدْمْلا یراڑلا فبعض وأ قاَنْسإلا ٌرلَع ٌءاهيإ :تعاوبلا كلت نم

 ۃرثک ای وأ «هئيدح یف حقِ ا هلاَح ِءوُسل هركؤ ةیماَرَک وأ ند ردم

 ءلاَجّرلا ةَفرعَم يِ اًمِراَتتخاَو ن كاملا ناما خویش رثک ماَهيِإ وأ أ قیا ولا

 .بابسأالاًر ثعاوبلا نم م اًهوحَنَو :فيزكلا ھ٦ تاَسِيِلْدَتلا ٍجاَرِخَتْساَو

 دقو لیلا لم ا رتُكَأ دنع ٌةوُرْكَم ُسيِلدَّتلا» :ٌُبيِطَحْلا ٌظِفاَحْلا لاق ادل

 “هذ یف َّنأَّشلا ْمِھمضَعَب ُدْمَب مُظَع

 “تاک اک لع ےس اتنا ردك داتشإلا ئل و : تلق
 ے7

 ٌموُمْذَم اًهَضْعَب ءُضاَرْغَأ كلذ یف ْمُهَلَود :دیعلا قیقد نبا ظفاَحْلا لاق

 ْنِم هيف اَمِل ؛حواَق ُهّنِإ الق اَمَنِإَو ...هب اًمِلاَع ضّرَعلا َكِلَّدِل ُهَلَعَف ْنَميِف واق

 70 '؛لِطاَبل جيوزتَو ءحضنلا مدع

 ر2 لا د )اوو هار هذشأو

 .اًضيأ هّمذ يِف َيئالَعلا ظفاَحْلا ُلوَق َقْبَسَو هلع َدَّمَحَت ْنَميِف حِواق»

533 

 و

 .(508ص) (ةيافكلا) )١(

 راصتخا)و ء(بیردتلا عم -۲۲۸/۱) (بيرقتلا)و ء(٤۷ص) (ثيدحلا ملع عاونأ ةفرعم) :رظني (؟)
 /۱) (ثيغملا حتف) (717/5) (تکنلا)و ؛((١/١٥۱) (عنقملا)و )۱۷٥/۱( (ثيدحلا مولع
 .اهريغو (۲۲ ۸ /۱) (يوارلا بيردت)و ء۸

 ۔(۲۱۸ص) (حارتقالا) )٣(

 .(۷۹ص) (حاضیإلاو دییقتلا) )٤(



0 eٰیلَع فقوتي مكحلا نأ الإ  هقباَس ْنِم فخأ وهف :خويشلا سيلدت اّمأ ر ات ر 0 ٥ م ع 5 2 ٤ یر 2  

 نأل ؛هب ْحَرْجُي هّنإف ُفاَّمَعَو يواّرلا يف حْرَجِل سد ْنَمَف ؛ُْنِم ِثِعاَبلا ةَفرْعَم

 ۲ ےک ت مے و رپ 2 8 یک و نا رت و 7 9

 امل ؛ُةَكْرَت ئلوألا نإق ہووْحَنَو ِثيِدَحْلا وأ خويشلا ٍةَرْثَكِل اًماَهيِإ ناك امو
 0 2 ت ر

 .ةرهشلاو نيزتلا نم هيف
 وس ۔ 3 72 2 یت کپ یی

 هيف اَمِل صالاخإلل ِفاَتُم سيلدتلاف :لاح لكبو» :ٌئبهذلا ظِفاحلا لاق

 ."«نيرتلا م

 2307 ص 7 و. 02 ۔ << 2

 اھصخلو «تاقبط سمخ لا نيسلدملا ٌيئالعلا ظفاحلا مسف : يناثل

 ۱ و

 .-ٰیلاعت هللا امهمحر- “رجح نبا ظفاحلا

۱ 

 تر ۴ ر ىو و 4 7 00 ٥ 9 هم ه ر رق

 دعي نأ يغبني ال ُهَنِإ ثيحب ءادج ارات الإ كلذب فّصوي مل نَم :اهلوأ

 ےہ ٥ ےہ 72 م7 ٥ ییہ ال 2 ےس ° ٠٥٥ ےہ 3 ۰

 .ةبقع نب ٰیسومو «ةورع نب ماشهو :؛يراضصنالا ٍديِعَس نب ٰییحیک «مهيف
  Naتے ھر ج٥ ل اک <32 . 27 8 of 7٣ م

 مل نإَو حيحصلا يف هل اوجَّرخَو ةَسيِلَدت ةَمِئالا لَّمتحا نَم :اهيناثو

 ُهنأل وأ ئور ام ٍبنَج يف هسيلذت ةلقِل وأ هِهِتَماَمإل اّمِإ كِلذَو ءعاَمَّسلاب ْحّرَصُي

 (حالطصالا نساحم)و ء(٢۲۲ص) (حارتقالا)و ء((٢٦۷ص) (ثيدحلا ملع عاونأ ةفرعم) :رظني )١(

 .اهريغو (۱۷۱ص) ينيقلبلل

 .(٤٦ص) (ةظقوملا) (۲)

 .(١١ص) (سیدقتلا لهأ فيرعت) ةمدقم رظني (۳)
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 حرا

 ...يعخُتلا ميه ھاربإو را ناگ یرْمّزلاک ةَ كَقِث نع الإ سلدب ال

 هيف اوُحَّرَص اَب الإ موب اوج مل ةَعاَمج ميف فوت ن :اھٹِلاَنو

 ٍةَمّدَقَبُمْلا بابسألا ٍدَحَأل اھّلْبَق يتلا ِةَقَبطلاَك ءاَقَلْطُم َنوُرَعَآ ْمُهَلبقَو «عاَمّسلاب

 . .ٌيعيِبَسلا قاحسإ يِبَأَو ةداتقو :نَسَحْلاَك

 اوُحَّرَص اميل ؛مِهَِح نِ ِءيئب تُ اهل يلع اونا نم :اهعباَرَو

 «ٌقاَحْسِ ناگ َنيِلوُهْجَمْلاَو ِءاَقَعْضلا ِنَع ِهِتَرْثَكَو ْمِهِسِلْدَت ِةَبلَعِل ؛عاَمّسلا هيف
 ہیر

 .«لاقبلا ٍدْعَس يبأك ...سيلذتلا ريع رخآ رمأب فْعض دق ْنَم :اهُسِياَحَو

 )١( ص) (ليصحتلا عماج) ١١ ١-:1١١(.



 د تينوقيبلا تموظنملا

  56)1١؟-الشاذ(

 ےہ
 م

 رو

E E O)ۃانیھلا دے ےس ني  

 ےل ٍةَموُظْنَمْلا يِف ِثيِدَحْلا ماقا نِي َنوُرُشعلاَو يِواَحْلا وُہ اذه

 اگ ْتيِدَحْلا رهو

 ِةَموُظنَمْلا ماَسْقأ ْنِمَنوُرْشعلاَو يِداَحْلا مقل :يأ (9) ِلوَقب هَرَكَذ دقو

 نا د يّتآلا ء ءافلا 0 ةباوجو ءطْرَّشلا لعف مْرَجْلاِب (ْفِلاَخُي م0

 عمج س وهَو َكِلَذِب فتح : يأ (ٌةَقِ (ةَقث) وار 4 هيف ٌفِلاَخُي يذلا ْتيِدَحْلا

 £o ےک © ےس چپ

 وأ ِدنّسلا يف تاک ٌءاَوَم صفت َِداَيِزب ةتفلاحم تاكو طىضلاَو َةَّلاَدَعلا

 .اًعَم اَمِهيِف وأ ِنَْمْلا يف

 انه (َمْلا) ب ُداَرُمْلاَو ءفقولا ا نزولا :نیلاَمیْحال ؛ِناکشإلاپ امل

 .ٍدِحاَولا ٰیَلَع ٍظْفِحْلاِب يِضْقَي َدَدَعلا َنأل ؛َنيِلوُيْفَمْلا وأ ِتاّقتلا َنِم ُعْمَجْا

 «يهومدقمو ْمُمَواَسَوُرَو سانلا تا 2 :ُةاَمْلا» :ريثألا نبا لاق
4 
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 . دلم :ٌعْمَجْلاَو .ْمِهِلاَوْفَأ ىلإ ٌعَجْرُي َنيِذَلا

 هب ْمِهِفَرَشِل ؛ةَباَحْضَأ ٌحوُدْمَم َظْفّللا اذه نأ یا لا انك نم مْ

 اذه يف اته مهب ب داَرملاَف هيلَعَو هبات امي لَم لگ يف رسمي ٌفرَّسلاَو

 يواّرلا قلات اذِإ Na N تاقتا اإ :ْمُه ِثَحْبَملا

Eو  

 0.2 یس یب

 : لوألا دما

 مْلِعلا بِلاطب ُرُدْجَي ادل ؛ِثجابَلا مها ْنِم و (رَکْنملا اذگو داشلا) تح

 کلا ليِلْعت لحم اَمُهَو ءایَهِب ةيال

 َنِم رّثكأ لئاوألا ةه رميا ةن (رگنفلڈب ريل نا ىلإ تسب نا بک م

 N دختسم ر ٌريخألا ناك ْنِإَو «(ًذاَشلا)ب ريبعتلا

 ربَحْلا) عاَوْنَأ ْنِم اَمُهَالِكَو داَنْسِإلاَو ِنْئَمْلاِ ْناَقَلعُم ِناعوتلا ناَّذَمَو

 . قلقا نأ دا 060607

 :ُلوُقَأ اَذِل ؛(َداَّشلا)ب قلعت اته ٌتَحْبَمْلاَو

 : يناثلا الا

 دس :ُلاَقب «(ِةَعاَمَجْلا نَع َدََمْا) :يآ (ًذَّم) ْنِم لات مشا :ةعْ دالا

 )١( (ةياهنلا) )٤/ ۷۷۹(.



 5رن اإ ادو -اًهرْسُكو ةمجعملا نيا ٌمضب- دِشَيو ڈش
 aR نأ ةيطي نو دلل" 20 مَْمْلا يف لّمأتلابو

 عا هللاووو ءلثلا قلط ال اکا راؤ 7

 :اىلإ ٌريِشَأَف :احالِطضا اما ےک ےہ ےس ۰ ر

89 
+o 

 نينو رع
 e ان

 أ :ےرذَخلا نم ااا يل :لوق عففاشلا تنمکو لاف ارلغألا دنع نتا

 ُتاَقْثلا يوري ْنَأ د سا ےہ

 .(ْمُهَمِلاَحَيَف ٌدِحاَو ْمُهْنَع دس ءاتیِدَح

 .حیحص هداَنْسِإَو

 اھت ٠ :ديفَو ايف قيِرَطلا نِ ا

 .«ْثيِدَحْلا َنِم ذاَّلا وُه اًَذَه سالا هيف ُفِلاَخُب اًئيِدَح ملا يوي نَا دالا

 .هتَموُظْنَم يف ٌيِنوُقِيَبلا ُمظاَّنلا ىَشَم ِفيِرْعّتلا اًذَم ىَلَعو

 ٌلوُبقَمْلا ُهاَوَر ام» :َلاَ ُهَنِكل دلا اذه ٰیَلَع رجح ُنْبا ُظِفاَحْلا َراَسَو

 )١( (ةغللا بیذہت) )۲۷۱/۱۱(.

 .(۳۳۸ /۱) (طيحملا سوماقلا)و ء(۲۷ /۱۱) (ةغللا بيذبت)و «(5 44 /۳) (برعلا ناسل) :رظنی (۲)

 لاق دقف :ذاوشلا اًمأو» )۱۷٦/۱(: يليلخلل (داشرإلا) ينو ء(٣۲۳ص) يف هوحنبو ء(۲۳۳ص) (۳)

 اھل یر یر ہلعار طفل قلع تا ات اتع داما :زاجحلا لهأ نم ٌةعامجو يعفاشلا

 .(اًصقانوأ اًدئاز هفالخ

 .(٦۷ص) (ثيدحلا ملع عاونأ ةفرعم) :رظنيو ء((۱۱۹ص)(٤)
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 ؛(ةقثلا) َنِم الدب «(لوُبقَملا) ةَفلاخُمب رّبَعف .' «هنم ىلوأ وه ْنَمِل افِلاَخُم یک 2 0س ےہ کہ 7 ا ۾ ff 8 ١ ڈے 5
 ےس

 (٢) ڈی بي ہک و ۰ ےک ھر

 وأ ردَع ِةَرْثَك وأ ٍطْبَض ِدیزکِل ؛ڈْنِ مَُجْرَأب (ُلوُبْقَمْلا) يواّرلا فلو نق

 ذا :2 رعي ِدِنیِحف «تاَحيِجْرَتلا هوجو ْنِم كلَ ريع

 طاق اع يذّلاو» :0(ِداَشْزإلا) يف ُنليِلَخْلا ٌظِناَحْلا ُهَلاَق ام -۲

 .ةقف ريغ وأ ناك ةَ غم كدب ذب جاودان اله سیا داسا :عيركلا
 5 28 5 ور یت یی ںی ںی و ین ہو یس

 دبق تقرت ةف نع ناک امو لب ال كورف هت غ نع ناک اف

 .(تکنلا عم -۹۸ص) (رظنلا ةهزن) )١(

 )١( ص) (رهبألا حیضوتلا) :رظني ٦۷(.

 .(تكنلا عم -۹۷ص) (ةهزنلا) (۳)
.)٦۱۷۸/۱( )٤( 

 ؛لولعملا ٌريغ «تاياورلا نم ذاشلا» :(۱۱۹ص) (ثيدحلا مولع ةفرعم) يف مكاحلا ظفاحلا لاق

 لصوت مسرور ہی یو ور تب

 .(ةقثلا كلذل عباتم ٌلصأ ِثیدحلل سيلو «ِتاقثلا نم ةقث هب ٌدرفتي ٌثيدح هنإف اسلا ااف هاو

 يليلخلا لوق عم قمتي اذه هفيرعتب مكاحلا َّنأ (407 /۲(للعلا حرش) يف بجر نبا ظفاحلا ئري

 ءاجو «نينقتملا ظافحلا رابك ةقبط نود وه نم منع امنإو ءةقث يأ الو «ةقث لک دصقي ال هَّنأو ءانه

 ىلع ةلاد نئارق نم هيلإ ٌمضنا امل امنإو ءاًدوذش هربتعي ةقثلا درفت درجم سيلف «هطلغ ىلع لدي ام
 .هنم كلذ لمتحُپ نم ةبتر غلبي مل كلذ عم وهو «هب دّرفت اميف هتطخ



e 

 اک ا ' دع هنأ نا ىلع يلزحلا و درج

 رف ا وهو ء؛ِتاّتلاب ٌلاَمْعَألا اًمّنإ» :ثيدَحِب ع یو د رَثُْي يِلاَتلابَو

 :(سرتشلا ر0 فا كايرخلا مالک نأل حسا حصا ن يتب كلذ حمر
 ظاَحلاَو ةّمئألا نود ْنَمَع ٌةَراَبِع :مّلِعلا له حالطضا يف حولا ا ھے ۔ نا 8 9 ا ۱ 3 :

 < ۔2 و. 7 ا 8 وب
 .هريغو ةقثلا مهيف لوکی دقو

 نأ َرَكَذَو «(ادرَق) ُيليِلَخْلا ُهاَمَس ْدَقَف ظاَمْحْلاَو ُةمِدَألا هب دَرَْلا اَم اما
 هو

 خحیحص ة ةَمِكَالاَو و الا نع مام َداَرْفَأ ا «تاقثلا َ 5 روُهْشَملا ل ظافَحْلا َداَرْفَأ

 لا ف فلام تیا كر فاع ف

 فلاح ام وُم :داَشلاد :(ةطقوُملا) 8 ُیبّذلا ظِفاَحْلا ُهَلاَق ام -۳

 )0( لورق ةلاَج ُلمَتْحَي ال ْنَم هب َدَرَقْلا ا : وأ ِتاَقْثلا هیوار

 ےس و ےک

 اکو اار لوألا تفيرغتلا لمق تيرا اَذَه نأ ُدِحَت لما َدْئِعَو

1 

 : نبأ رج لڪ ٌلِمَتْشُم ُهَدْنِع ٥دن دالا هيَلَعَو

 :(ٌقوُدَّصلا)َو (هَقثلا) ٌلَمْشَت (هيواَر) ُةَمِلَكَو «تاقثلا هيواَر فلاح اک :ُلّوَألا

 .(لوُبَقَمْلا) يواّرلا يأ

 )١( (للعلا حرش) يف بجر نبا ظفاحلا هلاق )۲/ ٥٥۸(.

 .(۳۰ص)(۲)
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 ل فلا دق د هدر هس ل ْنَم درفت : ذاثلا

oہم ص ےس و هم ° ر 2 وے  
 هطبضب قوب الف نيطباصلا ٍظاَمُحْلا َةَجَرَ ہي مل نَم درفتو ءامهوحنو

 ےس ےس وج 00 و ہی :ةيلع تات يلو هناا

 ےہ

 وه نعل قودملا وأ نالا ةَللاَخل لو الا

 ُمهيَلِإ راسا نيذّلا مُهَو درفت لوُبَق هّلاَح ُلوَتْحَي ال ْنَم درفت :يناٿلاو
 و

 .بَجَر نبا ٌظِفاَحْلا ُةحَّضَوَو هقباَّسلا ِهِمالَك يف ُيِايِلَخْلا ٌظِفاَحْلا

 .ٌداَسلا ِفیرْعَت يف ُخجاٌرلا وُہ ٌريخألا ٌففيرعَتلا اذهو

 يواّرلا َدَرَمْنا اًذإ» : حااّصلا ُن با ظِفاَحْلا ُهَلاَق ام لوقلا اذه َناَحَجُد ديوب

 8 ٍظْفِحْ اينو زا رم ا اننا ف 00 ناك نإ ات ےک
- 

 7 "0927 تا ےب مے رر رر دق اےس
 5 .ادوڈرم اذاش هب َدَرفنا ام ناك ءطبضأَو كلذل

 0 تر ه٤ و ےل ےہ ٠ و و لہ رہ ےل ہوتا

 ِہوُزَی ْمَلَو ُهاَوَر رْمَأ وه اَمنِإَو «ةريغ هاوَر اَمِل ةَفَلاَخُم هيف نكت ْمُل ْنِإَو

 و سمار صاد هو

 هناقتإب اًقوُتْوَم اًظِفاَح اَلْذَع َناَك ْنِإَف دِرَمُْمْلا يواّرلا اَذَه يف ٌرَظْنْيَف هُريَغ

 ..هيف ُداَرِْلالا حَدَقَي ْمَلَو وب دَرَْلا اک لبق ِهِطْبَصَو

 ها ص رس 0 ت ت ر و 2< ه م سو 0

 هدارفنا ناک ءهب درا يذلا كلذ ناتو ظفر قرب نم نکی ل إو
 .حيجصلا ريح ا ْنَع هل اًحْزْحَرُم هَل مراح

 1 27 72 اسال ت م ا 11
 تے وس ب وه مث

 ا

 َناَك ْنِإَف ؛هيف
 سو ې 9

 ءَكِلَذ ُةئيِدَح انَسْحَتْسا ُهدّرَمَت لوبقَملا ِطباضلا ةَجَرَد ْنَع ِديِعَب َریَغ هب ُدِرَفُْمْل

 .ِفيِعَصلا ِثيِدَحْلا ليبق ىَلِإ هطخت ْمَلَو



 نو تينوقيبلا ةموظنملا

 .رکْمْلا اسلا لیبَق ْنِم َناَكَو هوب َدَرَفْلا ام اَنْدَدَر َكِلَذ ْنِم اَديِعَب ناگ ْنِإَ

 اَمسق د اَمْسِق َدودْرَمْلا داسا نأ َكِلَذ ْنِم َجَرَكَم

 .فلاَخُمْلا دلا ثيدَحلا :اًمُهَدَحَأ

 وُب امل اًرباَج ََُي ام ٍطْبّصلاَو قتلا َنِم هیواَر سيل يذّلاُدْرَقلا :يِناَلاَو

 ."”(ملعأ هللاوةَنقْنَفَلاَو ةزاكتلا نم ذودَسلاَو ہلا

 َرْخَتْسا ُنِكْمُي يلا تالاَحْلا اتل رّوصُت ْنَأ َكَل لَه :ٌلْئاَك لوهي ڏق

 ؟اًمهَدَع امك (رجَح ِنْباَو َيِبهَّذلا) ٍنيَظِفاَحْلا يار ىَلَع ان داَشلا يف

 وع

 :ةیلاَتلا ٍتلاَحْلا ىلإ ٌصْلَخَت امِهيَلوَق ْنِم قبس اميف ٍلّمَتلاب :ٌباوَجْلاَف

 .(اَمُهَدْنع ٌةَذاَس) کُل دصحت ؛هنم ىلوأ وه ْنَمِل قوُدَّصلا وأ ةّقثلا ةفلاخم ١-

 انعم فا ناك ناف هم را وه نعل فر هنن ال نم لاتا

 .(رّجَع نا دْنِع ۃرکْنم)َو (َيَِهَّذلا َدِْع َةَداَش) بعت يه امهوخََو اَلوُهْجَم وُ

 ميلا ٍلْمَأ ُضْمَب ربعي اذل ؛اهتقباس نِم اًدوُذّش دشا ةَروصلا ِهْذَهَو :ُتْلُق

AOE 
 اًضيأ َةَذاَش) ٌربَتْعَت ىهف ؛ّرَم امك (خوُيشلا) ةقبط يف فلاَحُْملا َناَك نإَو ى ع ميت 2 ا ۰ 01 ۰ ‘7 Er ا

 عم

 يف نايب ديزم نم يتأيس امو ء((۹٦۱ /۱) (عنقملا) :رظنیوء(۷۹ص) (ثيدحلا ملع عاونأ ةفرعم) )١(

 .هللا لوحب (درفلا) ثحبم



 ىلع ۃیضرلا تاقيلعتلا تك

 .(عیهُذلا دنع

 َدْنع (اًفيِعَض)َو «(تبهذلا دنع ارکنُم اذاش) ربعي ؛  فيعضلا درفت ٣- ا SR "١ و كن قع

 و رک و وا را. ها 3 نک 7 مک 0 2 ۔ یک

 .'''(ةَمزنْلا) یف هيلع صن اکک هدنِع ارکنُم ربعي ۲ ےس : ار <ےم
 رر ںیم یہ و یک

 نا وا ه o 3 رر م e 5250007 و 72 م

 ةبخن) ل عّسوملا يحرشَو يسرد يف اهتنيبو اهتلصف ةلثما ةَروص لكلو

 .وهرگو هتمِب امج ورخ هللا رس (ةظقوُمْلا)و (ركفلا
af مم als 

 تو  ivرا

 .(ةظقوملا) نم (۳۲ص) ...هب فيعضلا يوارلا درفنا ام :رکنملا : هلوقب ركنملا فرع هّنأل )١(

 .(تكتلا عم -۱۲۳ص) (۲)



 0 ۷9 يينوقيبل امموظنمل ملا

 06م

 ذل E E تالا نيم مو

 ا ا 7 لاگ ل0

 مشقنتلواتشإ لتر

 حرشلا

 ةّينوقيبلا ِةَموُظْنَمْلا یف ِثيِدَحْلا ماَسْقَأ ْنِم َنوُرْشعلاَو يناثلا وُہ اذه

 ْتيِدَحْلا وُہ ءمْظَنلا ماَسْقَأ ْنِم َدوُرْشعلاَو يناَثلاَو :يأ (9) :ِهِلوَقب ُهرَكَذ ْدَقَو

 .(ُتوُلْقَمْلا)

  7 2م 0 : ٠ 7 7 2

 یت رئگرا ترض و روگ م چ مسا :ةغل وُهَو

 ٌمالَكَو «ههجو نع ةتلوح :يأ (تاتكلا تبَلَق) :َكَلوَق هنمو هجو نع

 ه کے ےک ٤ ہہ

 .وھُجَو ىلع سيل يأ :ٌبولقَم

 ے7

 لاق ءاَهِقاَوَع و ومن وثألا ل
 1 ویک ےس ےس روپ ایک ست ےہ موہ هوي دعم
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 . 204 توهرڪ يهر

 يف ديمحلا دبع نیڈلا ييحم دّمحُم ُةَماَلَعلا خيشلا َلاَق :اًحالِطْصا اَمأَو

 ُفيِرْعَت ید ال :يِناَعْنَّصلا ريمألا ِةَماَلَعلل (راكفألا حيضْوت) ىلع ِهقيلْعَت

 ٍقِئاَقَحْلا ُةَفِلَتْخُم + او اھل كلّذَو ٍ؛ِدِحاَو ٍفيِرْعَت يف هلك ٍبوُلَقَمْلا عون
 سم ريب رس ےہ

 .(ِةَدِحاَو ٍةَقيِقَح يف اًهْعْمَج ْنِكْمُي ال ةفلتخملا ٌقئاَتَحْلاَو
 مس مم

 م 6

 مّلكت ا يف لاوفألا لات نل 0ک ينل اَذَهَو

 مہُفْمَب لب “+ریَعَو حاصلا ِنْبا ٍظِفاَسْلاَك ءلاتولاب قرع امن وّدَح يف
 ۰ .طَقَف ٍداَتْسإلا يِف ٍبْلَقِْل ليثْمتلا ٰیَلَع َرَصتقا

 ةتَقیِقَحد :َنأ ٌرَكَذَك -هللا ِنْذإب اًروُجُأَم َلَواَحَف- رجح ُْبا ُظِفاَحْلا ام

 ٹو iE :ىواَحَسلا هذصلت ا فا تم ال دبا

 ؟ و ۰ ت 9 ۰ د ت م 0 00 3 ° رے رر

 نأ نكمي يواخَسلا ِہذیملِتَو رجح نبا 1 ظفاحلا لوق عومجم

 .ٍبْلَقلا ٍروُضِل َةَعِماَج ةقيقح َن

 و

 )١( :ةبوتلا) ٦۸(.

 )٢( ) /۲ص ۹۹-۹۸(.

 .(١١٠ص) (ثيدحلا ملع عاونأ ةفرعم) (۳)

 لهنملا)و ء(٢٦٦۲ /۱) هل (داشرإلا)و ؛«(بيردتلا عم -۲۹۹/۱) يوونلل (بیرقتلا) :الثم رظني )٤(

 حرش)و )۲٢١١/١( (عنقملا)و )٦٦٦/١( (ثيدحلا مولع راصتخا)و ء(٥۵٥ص) (يورلا

 .(۲۸۲ /۱) (ةركذتلاو ةرصبتلا

 )٥( (حالصلا نبا باتك ىلع تکنلا) )۲/ ۸۰۰(.

 )٦( (ثيغملا حتف) )۳۱۸/۱(.



 2 تينوقيبلا ةموظنملا

 ه ےک

 انش ِهيواَر هيف لَدْبَأ يذلا :وُه َبوُلْقَمْلا َتيِدَحْلا َّنَأب لوقلا ٌنِكْمْب اذل

 س را 2 ااف وأ لاو نما فرا

 .مّلعأ هللاَو «يجالطصالاَو ّيوَمْللا ٰیَْعَمْلا نيب ةكالعلا ٌحِضَتَت اذهبَو

 يف ٌبْلَكَو ٌريْكَألا وهو ٍداَتْسِإلا یف ٌبْلَق :(ناَمْسِق) ُبوُلَْمْلا ُتيِدَحْلاَو

 هاف نم لك[ رک ِنْمَمْل

 هم فرم وہ وع لک يا اک
 .ةلمكت يهو «عبت :يأ (الت) :ةلوق

 1 ےک يو 3 عر همر ےس 2 ۶ ا

 (وارب) “وار ْنِم رٹکال لادا نوک ْدَقَو ناک وار يآ (ام واَر َلاَدْي)

 هيف اًبوُعْرَم تبار َريِصَيِل (ٌمْسِق) ءَِقبلا يف ُهريِظَن رحت
 رخآ (نتَمِل) هلعجو نم نع ُهَلاَدْبإ 07 i ى مات (داتْسِإ ٌبلق)َو

 «(مشق) رخآ ٍداَْسِإل داتشإلا هني لولا لا لاف هرخأ ھک فو

 .هللا لوح دَ اَب يَ عِفاَود َكِلَذِلَ
 :ِثَحْبَمْلا اذك حاَضیإ يف ةا لوقا

 ہیٹ م
 م تاک لا لیلْعتب قلت هل ذا ھم ثیدَحلا مولع ¿ نم غونلا اده

 ٣0ت دت راَصِتخاب هن ايو را وادول

 و

 ْنِم ۃَراکنلاَو ًدوذشلا نأ ٌموُلْعَمَو ذاق نك 6 ات عَقَو ْنِإَو

 .(٤٥٥ص) يمظعألا نمحرلا ءايض دمحم روتكدلا انخيشل (ديناسألا

 .(8515/17) (تکنلا) :رظني (۲)



 ىلع تیضرلا تاقيلعتلا 26

 .0"2َّلَعُمْلا ِثيِدَحْلا یف ٌبولَقَمْلا ثيِدَحْلا َلَحَدَ للعلا ماَسْقَأَو عار

 .ِنْمَمْلا ٌبْلَك :ُلوألا ْمْسِقلا

 نأ اَمِإ َكِلَذَو َةَلْمُجب ٍةَلْمَج وأ ةَمِلَكِب ةَمِلَك ؟ لادبإ هيْنَم يف َّمَقَي نا :وُهَو
 1 هم 2 ° < مع 222 2

 دییقت وأ صیصخت وآ «ریاغم ٰینعَمب نوکی
 6ےہ 03 ترە € 7 ه2 4
 : هر نأ هقح اَم ريخأتو َرخؤپ نأ هقح اَم يِدَقتب لادبإلا عقي نا وأ

 5 و ا 2 3 م و - 26

 هللا مُهَلِظُي ةَعْبَس :َلاَق كي بتلا نع رھ يبا بوم :هتلثمأ نمو

 اَماَمَخأَف ِةَثَدَصِب ةدصَت لَْجَرَوا le .ةلِظ لإ ّلِظ ال مو هّلظ يف

 و مو

 :تيدحلا ٠ لاش فن ام هني نيوي ْمَلْعَت ال تح

 نإ

 ؛ّسْلَق هيف عقَو دقو ا و ) يف ملسم م مامالا ٌتيِدَحْلا قاض اذکُم

 لجرو» :هيف ذإ ؛َةَظْفَللا هذه سکعب +00 يراخبلا) يف ثيوحلا اج یک 8 2 ہہ ٠ fe ا 12 ۳ 2 8 ۰ 7 PI ےس
 3 مو 7

 انکا ملک ءا هنيه قفتت ام ُهَلاَمِش َمَلْعت ال ٰیّتَح كح اَهاَمْحَأَ ٍةقَدَصِب یت

 .اهيِف بْلَلا عو نيم ةراَبِعلا ذه ىع
 )١( (تکنلا) رظني )۲/ ۸۷٤(.

 ۔(۱۰۴۱ مقر ثيدحلا /ةقدصلا ءافخإ لضف باب /ةاكزلا باتك) (1)

 ؛(١55 مقر ثيدح -ةالصلا رظتني دجسملا يف سلج نم باب /ناذألا باتك) :اهنم عضاوم يف (۳)

 .اهريغو ١577( مقر ثيدح -نيميلاب ةقدصلا باب /ةاكزلا باتك)و



 Ww يينوقيبلا ىموظتملا

 :خیحصلا فاو مِلاَوَ رہ ِلامکإ) يف 7 رو لاق :الثمف

 ((ٌيراَحَبلاَو (أًَطوُمْلا) يف عقو اذکُو ((ُةنيِمَي َقْفْنَت د ام ُهَلاَمِش َملْعَت ال تح

 لا تيارات َةقفتلا نال ؛مالکلا هجو وهو

 ."”(يِنْسُمْلا) يف دمحأو ء''(ٰیبتجملا) یف اسلا ةَجَرْحَأ ات :رخآ لَمَو
OEاعوفرم این ةَسيَنَأ ٹیدح ےس : 

 .«لالب َندَوُي ىح رس اوبرشاَو اولُکف ءليَلِ , نب موتك أ نبا نا

 نإ :هيف َحِبِحّصلا أو «ٌبوُلَقَم َتيدحلا نأ ٰیلإ ٍظاّمحلا صعب بهذ

 ٌقِفاوُمْلا وُهَو ««موتُكَم م وبا نذوب تڪ اوُبَرْشاَو اولُكَد ءلیلپ ند الالب

 .نيحيجصلا يف اهني َةَّشْاَع ثيدَحل

 ىَلَع َناّبِح نبا درَو «هتوُبُت ىلإ ناّبِح م ہت تے ے

 يو امو :-ينيقلبلا :ينعي م انخيش لاق» :رجح نبا ٌظفاحلا ا

 ےہ رس ےک و

 لیا موتکم م أ نا الب نیت انو األ لع ا لا نر نا وڈ هنآ نم

 حتف)و «قباسلا ردصملا :رظني «ليوط حالك هيف ؟ثيدحلا يف بْلَقلا لّمحُي نمو ء(٥١٤٢ /۳) )١(

 )١5577/5(. رجح نبال (يرابلا

 ) /۲()۲مقر ٦٦۹(.

«(eT /٦( )۳( 

 .(ناسحإلا ٣ ۳٤٣۷- مقر /۸) (نابح نبا حيحص)و ء(١/٤٤٥) (ةميزخ نبا حیحص) )٤(

 )٥( مقر /۲) (يراخبلا حیحص) ٦۲۲ و٦۲۳ (ملسم حيحص)و «(حتف- )١/ مقر ۴۸۰(.



 ىلع ميضرلا تاقيلعتلا بر

 8 "كلذ لعق كك يتلا ٤ َنأب ناّبح نا مْزَجُهْنم ٌدَعْبَأو نی

 .داتسإلا ُبْلَق :ىناثلا ُمْسِقلا

 داَنْسإب يسا ُهاوَر اَم وُہ :ولوّقب فقول يف يِبَهّذلا ٌظِفاَحْلا هّنَّرَع
 .هَدعَب رَحَآ نم ىلإ ٍثيِدَح دانش ْنِم نيو هيلَع ُبِلَقْنيَق ؛َكلَّذَك نکي مل

 .اةّرُم ِنْب عب بگ نب ةّرُم :َلثِم وار مشا هيلع بلقب نأ وأ
 ٌروُص هلو ِداّنْسالا يف ٍبْلَقلا ٍروُص ْنِم ٍناَتروُص ِيِهّذلا مالك يف :ُتْلُق

 : يلي اميف اهُلاَمْجِإ ٌنِكْمُيَو ئر
 .سِكَمْلاِبَو «هيبأل اًمشا ووا لْمَجِب ءٍواَر مشا بل : لَو الا ٌةروّصلا

 ےہ

 ھے

 نب ِبْعَکِب بك نب ةّرم) :هلوقب مُدقَتمْا ومالگ يف يبهَّذلا اھل ثم وذم

 م
 یو 3

 .ٍلّوَألا ِنَع ٌروُهْشَم ثيِدَحْلاَو رب وار لاَدْبإ :ةيناثلا ٌةروّصلا

 ْدَقو (يدرواَرّدلا ٍدَّمحُم نب زيزعلا دبَع) يف ُدَمْحَأ ُماَمإلا ُهَلاَق ام :اًهلاثم
 ع

 ؛ٌعيِحَص وه هباتك نِي َتّدَح اَذِإَو ءبلأطلاب اًوُرعَم ناك :لاقف ؟ُهْنَع هع وک

 تلق ارو طخ مهب ْنِم ارق ناكو مهو ساّتلا بگ ْنِم ٌتَدَح اذإو

 ." ”(رَمع ِنْب هللا دیبَع ْنَع هيوُرَي َرَمَع نُ هللا دبع ٌتيِدَح

 )١( (بيردتلا)و ء(۱۰۲-۱۰۳ /۲) (حتفلا) :رظنيو ء((۸۷۸/۲-۸۷۹) (تکنلا) )۱/ ۲۹۲(.

 )۲()ص٥-٢١(.

 .(۱۹۴/۱۸) (لامكلا بیذہت) :رظنيو .(۱۸۳۳ مقر /0) (ليدعتلاو حرجلا) يف متاح يبأ نبا هجرخأ (۳)



 22 ةينوقيبلا ةموظنملا

 ِداَتْسإب ائيِدَح ةنع يوريف نّيعم خيش ىَلَع واَر َطَلْغَي نأ :ةكلاثلا ةروصلا

2 

 و

 .ةلدبيف «هنع ظوفحَملا داتسالا ريغ

 و چ
 ء(ِتاّتلاب لامعألا امن :عوفرَمْلا ه5 باطلا نب رمع فید :اًهلاثم

 ميهارُبِإ ِنْب دّمحُم نع «ٌيراَصْنَألا ٍديِعَس نب ئيْحَي ةّياَوِر ْنِم 0 7

 ۶ھ مس 2 کن

 .رَمع نع ءصاقَو نب ةمقلع ْنَع اا

 : كلام ُماَمِلا مُهْنم ٌعمَج ٍديِعَس ِنْب ىي ْنَع هاوَرَو )١( 69181 ھ2 ا ےن ا ںی بش سه رو ~2 و

 و6 ۶

 نب ل ٍديَز ْنع ءِكلاَم نَع داّوَر يبا ِنْب زيزعلا ِدْيَع دْبَع نب ِديِجَمْلا دبع ُءاورَو

 رْذَخْلا ٍديِعَس يبا ْنَع ءِراَسَي نُ ءاَطَع ْنَع ٍمَلُس

 اذه» :هنع لثُس دق دقو هنئال ہوم و رس أ ماما َلاَق

 ِنْب دمحم نع ليس يا نيل كلام SOS ڈو

 . فب بلا ِنَع َرَمُع ْنَع صاقَو ِنْب ةمقلَع نَع يميتلا ميه ربا

 .':هيلَع ْعَباَتُي ْمَلد :ہرکُد ْنَأ َدْعَب ينطُقَراَذلا ظِفاَحْلا َلاَكَو

| 
 ع ١

1 

 جز ۶ ےگ 2 ے- ہے 0 0 5

 ْثَدَحُم نبا ْتَدَحُم ءٌخِلاَص :ِديِجَمْلا دبعو» :ٌئليلخلا ظفاحلا لاقو
f هے 

 ُكِلاَم هيورَي يذلا ِثيِدَحْلا يِف أَطخَأ ْدَقَو .٠ طب کل هلثم ىلع دمعي

 ے ھر ۵

 ...-ِةَئيِدَمْلا يِضاَقَ- ٌيِراَصَنألا ٍديِعَس نب ئَيْحَ 0 نع قلخلاَو

 .(بيعش ط - ٠١ /۱) (مكحلاو مولعلا عماج) :رظني )١(

 )٢( )٦۳۱/۱(.

 .(۱۹۳ /۲) (للعلا) ۴(



 هاَوَر ؛لیعُس أ ٹیدح» :"(بيرثتلا حْرط) يف يقاَرعلا ظفاَحْلا لاَقو

 ركاّسع ناو (ٍكلاَم بئا رَغ) يف يطقر لاَ ء(نتُشلا مِلاَعَم) يف ُيِباَطَخْلا

 ْنَع ِداَوَر يبا نب زيزلا دْبَع ِنْب ِيِجَمْلا ِدْبَع ةياّوِر ْنِم (ٍكلاَم بئارَغ) يف
 لق رخو یش دوص نأ ترک وز ناظم نت هلق و د دیر نع كلام

 .(ِداَوَر بأ نبا قف

 وار يت ِنّيعُم واتساپ او خلا نوكي نأ تا ةؤوصلا

 ْدَق ناك ْنِإَو ُنْنَمْلا وب ٌفَرْعُي ال ءاَماَمَت َرَحآ ٍداَتْسِإب ((َّنْئَمْلا) ٌتيِدَحْلا يوري
o۶ 03  

 .ٰیرخآا ثيداحأ هب تیوژ

 ر ر 0 - و 5 5

 قبس ام ىلع ٌيبهذلا دنع ىلوالا ةروصلا) ب نراق و

 تبرع يلع لَم) روف ملا لغأ نب مع يعي ةر ولا ذك
 .(ِداَنْسِإ یف ڈر هيلع لخد) وأ (ْثيِدَح يف

 ہے
 سا ا 2 ۰ َ 2 ے۔ 5 2 0 2 7 عا یس

 لاق : اق نأ ْنَع يزانلا تباٿ نع مزا ن ٌريِرج هيوزَي ٹی :اهلاثم
 5 ےہ ہیک ےک ےک رک تاک سا وع
 .(يِنْوَرَت ٰیتخ اوُموقت الف ةَالَّصلا ِتَميِق تميقا ادإ) : ال هللا لوسَر

 )١517/١(. (داشرالا) )١(

 )٢( )٦/٤(.



0 
 تب ص ور 2 2 ےہ 2 9 و ےک تم سس م 7

 ٰییحی نع روهشم ثيدح وهو «ريرج ىلع هداتسإ بلقنا ثیِدَحلا اذه
 2ے ےس سر ےک ےہ

 < مور ھو ص ےہ سبي 2 هس 7 ,. ٤

 .اعوفرَم هيبا نع ةداتق يبا نب هللا دبع نع ريثك يبأ نبا
 ايو ترھ اھ ھ ناكل نر نع

 د ٌماَمَهَو ِِشاَر نب َرمْعَمَو الس نب ةيواَحُمَو «نمحّرلا دبع

 وه :لاقف ؟ثيِدَحْلا اَذَه نع اًدّمحُم تلأَس» :ىذمرتلا ماما 7

oFےہ  

 دنع ناک فاوصلا َجاَج اًجَحْل جحا نأ اوركذ «مزاح ُنْب ُريِرج هيف طا اطمح تي

4 
 هه س 7

 ب اا 4 6 ۔ےے 7 ۳ 1

TTہو اًجَحْلا َتَّدَحَف ءِسِلْجَمْلا يف ف مزاح نب  

 ٌةالَّصلا ِتَمِيِقَأ اإ :لاق لک يلا نع هيأ ن 5ا أ ن هللا دبع ْنَع ريثك ىبأ ي
 و ہوس و E 7 71 چ

 ْنَع ُهَدَح اتا نآ َنَظَق مزاح نب ُريِرَج ويف َمِهِوَف ««يِنَْرَت ٰیّتَح اوُموُعَت لَ

07 

 ملا شعب سعت نع - أع لڑ عَ

 .'(للیلا) يف ينطقرادلا ظِفاَحْلاو دمخ ُماَمإلا َلَّلَع هبَو

 (نيحورُجَملا) نم (يوهّطلا قيَرُر نب نَسَحْلا) ةمَجرت يف ءاَج ام :رخآ لاثم
 س ےہ

 ةبناجم بج هِتاَبوُلْفَمْلا ةَنييُع نبا نَع يوري «خيش» :ناّبح نبا ٍظِفاحْلا لوق

 )١( بلاط يبأ بيترت (ريبكلا للعلا) )١/ يذمرتلا مامإلل (عماجلا) :رظنيو ء(۲۷۷-۲۷۸ ص )١/

 مقر ٥۱۷(.

e جج 

 .(۲۲ /5170/ مقر لاؤسلا /۰۲) (۳)



 نأ ِكلاَم ِنْب سنا ْنَع ٌيرْهزلا ِنَع َهَئبَيَع نبا ِنَع ئَوَر ءِلاَوْحَلا َْلَع ِهئيِدَح

 مس

 .(ریغتلا لعق ام ريَمُع اب اي» :ّلاق ةا تلا

 كرر لا انت ۃَرصَبلاب ٌيِحاَّسلا يحي نب اًيرَكَز ات ذك

 .ةئيبع نبا انث يوهطلا

 ُةاتْسإلاو ءٌخبجَص ْندکْلاو طق يع نبا آلَو يرهُزلا رَبَخْلا اذه ٰیّوَر ام

 ۶ ر

 (ب

 2 ت ت 7 7 5 . )ر وہ کک هک 2

 2 ڈک و ےس مہ م 5 2

 هللا دبع لاق ء(یرھّلا ثیدح اھریصو ءبشوخ نب رهش ثیِداحا بلق»

 ٍنْب دَمْحَأ ٍلْهَس يا ٍقيرَط ْنِم اًثيدح ُيِيِلَْلا ُظِفاَحْلا سَ :ٌعباَر لات

 E ناک یک ُنْسَحْلا اننَّدَح ٌيوحنلا دايز ن نب دمَحُم

 ُحاوزألا» :ة8 لا لوس و لاق :لاق للظ ہے اھت وت

 .ءَفَلتْخا اھٹِم رکات امو ؛فلتتا اهتم فَراَعَت اَمَف ٌةدَّنَجَم ٌدوُنَج
 بیا

 ُمَلْعِي ال ءورمَع نب دّمحُم ِثيِدَح ْنِم ٍظوُفْحَمِب اذَم سیل :ةبقع لاَ
 099 مه ۶
 اَمَبرَو ةقث وُهو لس وُب ةنع وب درفت «ةقث وُهَو مركُم نا ريغ ديزي نع هاو

 ْثيِدَح يف ٌثیِیَع هيلَع لَكَ
o مسا 0 سادس ه < 1 زہ رع 1 هه e 

 ليس ْنَع ةَعَلَس ِنْب ٍداّمَح نع هريغو ديزي ِثیدحح ْنِم اڏَه فورعَملاف

 )١( مقر /۳) هللا دبع هنبا ةياورب دمحأ مامإلل (لاجرلا ةفرعمو للعلا) 479٠(.



 نی يينوقيبلا مموظتنملا

 "ہہ ہک"

 کيا رت نل ام ميدقت ا ُةَسِماَحْلا ةروصلا

 ۔ے هس ٹک اپ ه 9“ ٗ ٔ ب9 9 :- و ےب 7 ےع

 ْنَع ّيروُثلا َناَيْفَس ْنَع ِيَتَحْلا ركب وبا اور ٌتيِدَح :اَهّلاَق

 ترے :َناَمْلَس ْنَع َناّيِبَظ ِنْب َناَرْمَع ْنَع ِدْعَس
 .(عاد الو ملكتم غافر اف أَف ءطئاغ

 امنا «تولقَم دانسإ ادھر :هنئاال (لاعلا) ےہ امك روا وبا ماما لاق ہک ھا ور کے ل 2 رک ا نک رو و رک

o 

 .«َناَمْلَس ْنَع ِدْعَس ِنْب ميِكَح ْنَع َناَيْبَظ ِنْب َناَرْمِع ْنَع نايس وُه

 .ّْيَصلا ٌبْلَق :ُةَس دالا ةروضلا

 غّیِص ئدخإي ہِخیگ ْنَع يواّرلا ُهَلَمَحَت كيوكلا نوكأ نأ" قف

 يملا ند تے ےہ شما

 تيدا وأ أ عاَمّسلاب العجي عنْ اَهلّمَحَت يتلا ارا رك «ىّرخُأب

0 a7 ريرج يف َةّيِجَس َناَك» :(مزاَح نْب ریرجج) یف َدَمْحَأ ماّمإلا ل 
8 

 ےس

 ٍبَهْشألا 7 "مہ 0 وق مزاح نبا

 ےک 0 "(«بلغت نب ورمل َلاَق ا سلا نأ ينم

 م ١١
 وم

 )١( مقر /۱) (داشرإلا) ٣ 43" /1/5۔۳٣٣(.

 مقر/0) ۵۳۵ 2.

 )۳( مقر /۱) هللا دبع هنبا ةياور دمحأ مامإلل (للعلا) ۳۹۸(.



 ىلع ۃیضرلا تاقيلعتلا ہو

 ماکإلا مالك اَنيِبُم هل (يرابلا حْنق) يف ٌيلَبْنَحْلا بَجَر نبا | ٌظِفاَحْلا ّلاق

 ہوس نرخ عی وا ا :مِزاَح نب ريرج لوق نأ

 .«قيقحت ىلإ اهيف مجري ا ل ٌةَداع ناک «(بلغت

 :اهنم ةَديِدَعَف «بلقلا عفاود اَمأ

o 

 مسا

 و و أ
 دیرپ) :دمح

 '''بارغِمال بلَقْلِل مَع اًيِعَض وأ ایاَذک ُدّمَحتْمْلا ٌلِدبُمْلا َنوُكَي نأ ١-

 ْنِم ُبرْغُمْلا لب ؛یمیرخت يف مّلعلا ٍلْهَأ نی فالج ال ُعيِنّصلا اًدَهو

 .(ثيدَحْلا د و َنيِعاَضَولا 5

 َنوُهَرْكَي مليلا لَهَا ٌدِجَت اَذِل ؛مضّولا ماَسْقَأ يف ٌُدوُدْعَم ُباَرْغِإلاو

 .ةَعوَضوَم نكت ْمَل نإ قبس امك اًهيِف ريِكاَتَمْلا ِةَرْثَكِل ءَبْئاَرَعلا ٌتيِداَحَألا

 .هظفح ر ِثَّدَحُمْلِل رابتخالاَو ناَحِتْمالا دصَق -۲

 .ًطوُرشَم ٌراوَج تکل ہوزاوُج ٰیَلَع ملا لَ رَ ٌعيِنَّصلا اذّهو
 ع

 ِثيِدَحْلا لْهَأ ُهَلعَف اإ هنأ الإ ظن ہزاَوَج يف :يتاريل ظفاَحْلا َلاَق
1 

 لَه مانا وأ َكِلْذِب كالا ظفح زاثحا دقق 0 اثیدَح ٌّوَقَتْسَي قت 5

 ال وأ قتلا لي

.)6/)1( 

 (تکنلا عم ۔۱۲۷ ص) (ةهزنلا)و ء(٤٥ص) (ةظقوملا)و ء٢٦ ۰۳ /۱) (داشرإلا) :رظني (۲)

 .(۳۱۹/۱) (ثيغملا حتف)و

 (ثيغملا حتف)و ء(تکنلا عم -۱۲۷ص) (ةمزنلا) :رظنيو ء(۲۸ )١/ (ةركذتلاو ةرصبتلا حرش) (۳)

 )١/ ٤۳۲٣۳-۳۲٣(.



 نو تينوقيبلا تموظنملا

 يهي اياب ةجاحْلل للا اذ اوج نور مه هيلع ءَ تل

 .ٌلّوَألا ٌباوّصلاَو ءزاوَجلا مَدَع ىلإ ْمُهْضْعَب َبَمَذَو

 ."ةهَّولاَو 1
o4 

 .أطَخْلا َنِم ٍظاَفْحْلا َنِم ٌدَحَأ َمَلْسَي نأ ّلَقَف ٌرِهاَظ ٌعيِنَّصلا اذهو

 رمي الو هيف طلغ يذلا ُهُئيِدَح ُدرُي أطحح ٍبْلَقلا يف قو يذلا يواّرلاو

 .ةيلكلاب ِهِئيِدَح حْرَطِل بس هنا نم كلذ رثگ نإ الإ ہو
 ےہ ےس ےہ 2

 را يف ُيِيَمْعلاَو «(لیدغتلاو حْرَجْلا) يف متاح يبأ نبا جَرخ

 E ×لیاگلا) يف يدع ُنباو ٠ “(ٍمَجْعُمْلا) يف يباّرْعألا غ 07

 نونو ملادن 51ا7 اك ور مما نحو اذإ نزلات كوخ كذا مع
 اک َحِرُط 5-7

 .ةئيِدَح حط ؛ٍبذَكْل مهتا نک

1 

 00: َحرط ؛هتياور يف ىَداَمَتَف «4 هيغل اطَلَع اید ۾ قور ْنَمَو

 .هُهْنَع وراق ءالوَمَريَغ ناگ اَمَو .هُئيِدَح َحِرْط ؛ِطَلَغلا َنِم َرَثْكَأ ْنَمَو

 )١( (يوارلا بيردت) :رظني )۱/ ۲۹۰٢(.

.)۳۲/۲( )٢( 

.)۳۰/۱( )۳( 

.)٤( )٢٤٥٢/١( 

.)۹۱/۱( )٥( 



 :هلوق 0

 ةَمقثبةَلَبَىاَمذزَملاو(۳)

 ةيتاور ئبشسلع رفق را ےب چ را

 و 3
95 

 حرشلا

 ُمِظاَّتلا ر اأو مظتلا يف ٍثيدَحلا مام نِي َنوُرْشعلاَو تالا وم اذه

 .(ُدرَفلا) ٹل مر لاَ ُْتِلاَثلا ُمسِيلاَ : يأ )ور هلوقب ِهيلإ
 م

 .ُهَل َريِظَن ال يذلا :لاقُيَو ءىَداَرْفَو ٌداَرْفَأ :ْعْمَجْلاَو ؛ڑتولا :ةغل وهو 0 + ١ك 5 4 717 7 ر 2 o ؟ سم 27 104

 رس ےہ ہی ری ےہہک ہي 37

 دہرفتساو ادرف ُهَلَعَج ىا ا َُدَرْفأو راو ٌدُرْفو ڈرَفو ُدَرَكَو درَف ٌءِيَش :لوقتو

 َدْعَب اًدِحاَو :يأ «ئداَرفَو ىَداَرف اوُءاَجَو .ِهباَحْضَأ نيب ْنِم هَجْرْخَأ :َءيشلا

 ا 8 ور م 5 7 ھ ٗک 7ھ

 رب درفنا :ةنمو هدخو ناك اَم :درفلا :ثيللا لاقو
 .هتلرع ہے 8-5 ه رعت

 هتدرفَأ

 /۳) (طیحملا سوماقلا)و «(ةرهاقلا ط /درف ةدام )٦/ ۳٣۳۷۳-۳۳۷٣ (برعلا ناسل) :رظني )١(

 .(هبيترت - 54-417



 : يأ "#7 سرا ربح تر اک نرس ال بر #8 اًبرَكَر لاَ

  eرو مح ا ا یم ےک" و ر 4 وس 5 5

 «بيرغلا ثيدحلا نع انمالك دنع اقيَسف هَماَسَقأَو اًحالطصا ہانعم اّمَأَو

 و و

 وُہو ہدزُفلا ماَسَْأ نم يناثلا مشیلا ىلإ ةَراَسِإ دق ام) :مظاتلا لو
 نم ووري ل :َلاَقيف «(ةقث) لک تک ؛ةّصاخ ة ةهج 7 : أ تا درَفْلا

 ہوحنو ناف لإ تاقنلا

 سکا سو ٦٠ 2ھ ےہ ههه 7 ۔ و

 درفت ةنسلا هذه :لاقيف «هوحت و رب وأ يمك ِنيعُم (عمج) : ةّياورب ةتديق وأ

 - ٤ 4 یھ

 سی یس يأ (ةَاَوِر ٰیلَخ ر رض )النت نمل أمّا لَ اً
4 

 َدكَمَو اللا لا ْنَع ةَفوَكلا لَا وأ صم لأ ْنَع ِثيِدَحب ةَكَم لهُ در ف د

0009 

 (بیٍرَقلا) ٰیَلَع مالکلا يف ئاب بس ام ىلع مهم مشق مسا اڌ
 عقب ام اًريَِكَو ظفجْلاَو ةياَورلا يف ہپو شب اله كا

 .7وقيدرَملا وْ يف بقعا

 نأل ؛هَدَرَو ِثيِدَحْلا َفْعَض ينعي ال ُةَلْمُجْلا ُثيَح ْنِم دّدفَتلا نإ م

 .ِتباثلا ُريَغو ٌتباَّتلا اهي داَرفألا

 )١( :ءايبنألا) ۸۹(.

 )۲( يشكرزلل (تکنلا) :رظنيو ء(۷٥۲ /۱) (ثیغملا حتف) يف يواخسلا ظفاحلا مالک نم )۲/ ۱۹۸(.



 ىلع ّييضرلا تاقيلعتلا بت

 «كِلاّمك ةمئالا ٰیرج هيلعو «لوبقلا طباضلا ٍةقثلا درفت يف لصآلاَو < گلا ےہہک 7ک 5 ہد نوک ےس نا نک

 ٥ 7 ہر ۔ ذه <_ ھو ہے رە 2

 .مهريغو «ملسمو «يراخبلاو دّمحاَو «ّيعفاشلاَو

 ٍدمَحُم ْنَع ٌسيِرْدِإ نبا انئَّدح :لاّق يبأ انثّدَح» :َدَمْحَأ مامإلا ُنْبا ُحِلاَص اَ

 ةف ال لاٿ نام نع امنع نبأ نع مز نب ركب يپآ نڪ هرات نب

 تلق قم E 7۳2300 ”فرألا لو لحق ال5 راب ي

 .«سیرذإ نبا كيفك :َلاَقَ ؟َسيِرْدِإ نبأ َريَغ (فرألاَو) : ا

َهَعْز اَبأ ٌتْلَأَس» :متاَح يبأ ُنْبا َلاَكَو
 رهسُم ْنُب يلع ُهاَوَر ِثيِدَح ْنَع 

 :ةعزو وأ لاق ؟ِراَملا ةّضِق ىف رف لگ لا نع کش نا ن عا ْنَع هللا لی نڪ

 نب يلع مَعَ ع :لاَق ؟ٌحيِحَص وُہ :هَل تلق .رهسُم نب َيِلَع ٌريَغ ُهاَوَر هنأ مَع ال

 ال یف هو

 وأ كو ڑوھشم ظفاخ هب دّرفتي امف تب اًمأو» :ٌیلیِلَخْلا ظفاَحْلا لاق

 ”(هبلع فتم قفتم «حیحص وهف ؛ةمئألاو تالا نع مامإ

 (َذاَّشلاَو ٍبيِرَغلا) ٰیَلَع اتال َدْنِع ِةاوّرلا ٍدّرَمت ميِسفَت ىلع ُمالَکلا یقبَسو
 س نويت ع
>7 

 اًفرط رکذف (...نامثع ثيدح هنمو ؛ملاعملاو دودحلا يهو ا :فّرألا» :ريثألا نبا لاق )١(

 .(۳۹/۱) (ةياهنلا) «هنم

 .(۱۸۱-۱۸۵ ۱٦١١ -۱٦٦٢/ مقر /۳) حلاص نبا ةیاورب (دمحأ مامإلا لئاسم) (۲)

 .(۲۸۳۳ مقر) (للعلا) (۳)

 )٤( (داشرالا) )۱/ ۱٦۷(.



 تب تينوقيبلا تموظنملا

 ۶ ںی رس هم وج

 :يِهَو ءانُه ِثَحْبَمْلِلِةَمُمَتُمْلا روُمألا ضْعَب دعب الع 2 هنأ نکل

 َدَمْحَأ ماَمِإلاَك ِثيِدَحْلا ةَ ضن اکا انا a لج دق لوألا

 قرح سی اَذَهَ الم (ٌرَكْنُم) ٹیِدَح ُهَنأِب ةقث ظؤاَح ِثيِدَح ٰیَلَع اًمكُ ات
 ه ےک

 مكُحْلا ىلإ ْتَدَأ َنْئاَرَق ْنِم رّبَحْلاِب فتحا اَمِل وُہ اَمَّنَِو ءَ 0ک

 ْمُهَنِإَف َنيِدَتُمْلا ظاَنْخْلا را اًمآَود :ٌنِلَْحْلا بجَر نا ظفاَحْلا لاَ

 عاتي ال ُهَّنِإ) ةقالخ ٌتاَقتلا وزي مل ْنِإَو دحاَو هب َدَرَعْا اإ يَا يف دوو

 ترھھاو ۃةطلع رثک نمِم نوک نا الإ ّمُهّللا e لعن كلذ لتا

 ِتاَقْثلا تادف ضْعَب نو ٌةكْدَتْسَي ام رو ما نر ---

 طباض َكِلَذِل ْمُهَدْنِع سيو ءٌصاَح دق ِثيِدَح لَك يف ْمُهَلَو ءاًضيأ ٍراَبِكلا
١ 7 

 ا 5
 م

 ےک

 و ےے -

 یے سہ سون یو اب

 0 شس .ةعفّشلا ف

 تر ھکےد و وو و و ول یم تو تل ر اک و قع و راع
 . «ةقث ناميلس یہا نب كِلَملا دبع ناك :نال وَقَي ٰییحیو دمحأ تعمَسَو

 )١( (يذمرتلا للع حرش) )۲/ ٥۸۲۹(.

 )۲( مقر /۱) (يقشمدلا ةعرز يبأ خيرات) ۱۱٦۹/ ٦٦٤(.



DPىلع تیضرلا تاقيلعتلا  

 ےہ ری و ے 1048 5

 ا و لا ةواذ E :تيوحلا ذه تلق

 هب ِكِلَمْلا ِدْبَع ْنَع قرط ْنِم
 کہ و ۔ <

 حيو َدَمْحأك ُهَّمِئَألا هيف ملک كِلَذ لْجَأ غ ْنِمَو ءاَذَم كلما ٌدْبَع وب دّرَمَت

 ہر ے رم 03 6 کرس

ysتا طا روک  

 م ه 0 طے 7ک کا ° 2ك

 تَرَ ِةَعْفْشلا ِثیدحح لم رححآ اًئيِدَح ئَوَر ْوَل» :ٌةبْعَش مئامالا لاق لب

 .(!!هيؤقي اتیش ناك ولد :لاقو

 نب كلملا ِدْبَع َريَغ ءاَطَع ْنَع ُهاوَر اًدَحَأ مَع ال» :يِراَكُملا ُماَمإلا َلاَكَو
 3 سمس هرم ےک 2 1 0 2 ر وے 3

 فالح الگ بتلا نع رباَج ْنَع ىئَوْرُيَو هب درفت يذلا هثیِدَح وُهَو :ناَميَلُس ىبأ

 ۷ ےس

 ھا

 دجَي مل «ثيدَحلا اذهل كلملا دبع ةبعش كرت اّمْنِإ) :يذمرتلا ماما لاق / 1 5 7 ہم ° 2 < ہہ 7 #2 .ى. 2 2 ٥

 (۸) ءر < ويسر حرت
 («هّريغ هاَوَر ادحا

 )١( مقر /۳) (ننسلا) ۳٥۱۸(.

 )٢( مقر /۳) (عماجلا) ۱۳٦٣۹(.

 )۳( مقر /۲) (ننسلا) ۲١۹٢(.

 )٤( يدع نبال (لماکلا) )٥/ ۱۹۲۰(.

 )٥( .قباسلا ردصملا

 .(قباسلا ردصملا) )١(

 )١/ ٥۷١(. (ريبكلا للعلا) (۷)

 .قباسلا ردصملا (۸)



 ١ 0 ہو م © مروع من ےک ۲
 0 ”(ظافحلا نم ناك» :ةنع ةَباور ىف دمحا مامإلا لاقَو

 ص 2
 هيأ

 ےہ و و ھ2 ۶ . 5 ۔ہ ص وع و6 ر 2 5 مر 70

 مع لاق ؟عيطخي :تلق . وه : هنع دواد وبا هلاَس امل َةَرَم اقو

 : وُ م ۰ 7

 : يه نئارقلاو «هيِف ٍنيِعَم نباو
 2 نإ 7 BE ےس و و ° ب ام مس و ںی

 ةكراشي ْملَو ءاطع وهو روھشَم خيش نع هدرفت ١-

٠ 
 ےس رس

 ْنَع ِثيِدَحَب ُدِرَفَْي ُهَنكل ءاًروُهْشَم م اًَظِفاَح ََقْب ُنوُكَي يواّرلا نا : يناثلا

 ىف نع دّرَمَتُمْلا اذه سیلو 00

 نما كن ألا لیلعت لَحَم اَدَهَف ؛هباَحْصَأ نم وألا كا

 )١( مقر /۱) هللا دبع هنبا ةياور دمحأل (للعلا) ١775/ 070(.

 )٢( مقر) دواد يبأ ةياور (دمحأ لئاسم) ۳٥۸(.



GDىلع ۃیضرلا تاقيلعتلا  

 يِذَلاَو 0 فا جج "' 07 دقم) يف مامإلا لاق

 2 6ھ وک 647

Eاْوَوَر ام ٍضْعَب يف ٍِظْفِحْلاَو معلا رفا نب بال  

 اًعيَص َكِلَذ َدْعَب نب در مك كيد ةجُ دف هَل قا وما ىلع كل يف نأ

 ُةتَاَيِز تّ ِهباَحْصَأ دنع سی
 ےس

 ا 7 0

 لم َدْنِع ع اَمُهئيِدَحَو ةَوْرُع ِنْب ماَشِه لول وا ريغ ِثيِدَحَو ِهِئيِدَحِل ينل

 مُهْنم قافثالا ىلع اَمُهَتيِدَح راس فاما ہت نر 2 ملیلا

 .هرثكأ يف

 ْنِم ٌدَحَأُةَفِرْعَي ال اِي ِثيِدَحْلا َنِم َدَدَعلا اًمِهِدَحَأ ْنَع وا اَمُهْنَع يوري

 زئاج ريغف م ْمُهَدْنِع امم حيِحَّصلا يف ْمُهَكَراَش ْذَق ْنَّمِم سیلو ءاَمِهِباَحُص

 .(ُمَلْعَأ هاو ءساّنلا نم ٍبْرَّصلا اَذَه ِثيِدَح لوب

 اًمآَفِد :انه ہرزگ اَم وخت لڪ ةَياَوِر العم “ییْمَتلا) يف هاي َلاَقَو

 حلف ْنَع َنارْمِع ِنْب ىَقاَعُملا ي ةياور

 قي الو وشل نم خيش وهو مارب ن ماسه ئور اإ فاما نع

 .(د رف اَذِإ هلثمب ْتيِدَحْلا

 ا

 یو ت اوا دا هَل رثکم ةقث وار َنارْمِع ْنْب َقاَعُمْلا :ٌتْلَق

 )١()2ص51١0-5١5(.



 گر تينوقيبلا تموظنملا

os °ےس ۰ ور مارت م و 8 و و 2 ه2 م ر اک و  
 0 ل ےک

3 3 

 درفتب ع اًملسم َماَمِولا دِجَت ال ؛ةّمبَطلا دمام 7 «خويشلا

 ےہ

 ١ :(يكنملا مِراَّصلا) يف ياهلا دبع دْبَع ُنْبا ظفاَحْلا َلاَق :ركآ ُلاَثِم

 و رہ جب
٤ 

 یوم و سہ و دم وصی

 دالا < لا ةقيواحأل ا مف ةودعل

E قي ِروُهْشَم خيش ْنَع كا ا ےس E 

 وا اذَهَف هََدِمالَتَو خيشلا باَحْصَأ نود ُكَئيِدَح َنوُعَمْجَي باَحص

 .هب هدفت لمَتحُي ال مب قت هلال بألا لی
 :هيف لاَق (رگْنُملا) ٌّدح ْنَع َء ©"(ِةظِقوُمْلا) يف مالك ٌيِبهّذلا ٍظِناَحْلِلَو

 .« ارکْنُم ٍقوُدَّصلا ُدّرَمت دي دَقَو وب ُفيعَّضلا يِواّرلا درمل ام مو كلا

 ا ے7 يرق ےس ا و 03 بو ر و

 .ةلاَحلا وهذه لزنت همالك نِم ریخآلا قشلا ٰیلعو :تلق

 ا

 ها م2 a کول و ھا ل وو
 نب هللا دبع ثيدح نم الإ هفرعت ال ثيدَحلا اذه» :یذمژتلا ماَمِإلا لاق

 .(۸۹ص) )١(

 .(٣۳ص) (۲)



 ىلع ةيضرلا تاقيلعتلا کر

 ا N OTS هللا دبع ُهْنَع ُهاَوَر رانیِد

 2 نم دحاو ريغو «ةنييع ْنْباَو ےہ وو

 2 ھم م تے

 كن تہ وا رم ئ۳ مهله م ھ و 3 ۔َ

 ربا نع رانيد نب هللا دبع نع رّمع نب هللا ِدیبع نع وه :حيحصلاو

 َرَمَع نب هللا ٍديَبَع ْنَع ريَمُن نب هللا دبعو يفَقثلا باهولا دبع ئَوَر اذکَم 1 رو یر اھ وو یا اقوم ےگ .
 080 8ظ ا 2

 یکڑآ ناذمَو ء'هظٔفح يف م ٌىِطْخُي ٌقوُدَص اَذَه میس نب ريشي تلق

 يبا هكر 1
 .لچارَعِب يفئاّطلا َّنِم راتيد را رد طبضأَو

 :ٰییخَب قيرط ْنِم هتياور دعب "”(داشرإلا) يف ٌنليِلَكْلا ظفاَحْلا َلاَثو

 ؛َرَمُع با نع راتيد ِنْب هللا دبع ْنَع هُريَغَو هللا دبع ُهاوَر اذه نأل ؛هيف ًاطخأ»

 .«عفات ِثيِدَح ْنِم وُہ سیلو

 رو ”(للعلا حرش) يف َيلَبْدَحْلا بَجَر ُنبا ظِفاَحْلا طّلغَو

 ص )١/ (ریبکلا للعلا) يف لاقو (( 1758-7259 ص )٥/ (عماجلا) رخآب قحلملا (ريغصلا للعلا) )١(

 .رمع نبا نع ثيدحلا اذه دّرفت دق رانيد نب هللا دبعو «رانيد نب هللا دبع نع حیحصلا) 17

 .(ثیدحلا اذه يف أطخأ ميلس نب ٰییحیو

 .(7511 مقر) (بيرقتلا) رظني (۲)

 .۔(۳۸۷۰-۔۳۸۱/۱) (۳)

.)٦٢٦۹/۲( )٤( 



 نر تينوقيبلا تموظنملا

 نإ

 لپ لا نع حصي ال» :لاَق ثيَح َرَمُع نبا نع راتيد نْبا قیرط ريع ْنِم ثيدحلل

 ھتتس را نق يول اة

 يف ُهَنوُد وُہ ْنَم ُلاَحَف «يفئاّطلا ِثيِدَح لاح وُہ ادم َناَك ْنِإَف :ُتْلُق

 ُلَمَتْحُي ال ْنَم َلُكَو ءِلوُھْجَمْلا وأ اَقلْطُم ِيِعّضلاَك ٌكّرلاَو ةراكتلاب ىَلوأ ةَجَرلا
 (١)وو <<

 هد

 روهْشَم ريغ 1 فلا یی اقم ناك ْنِإ درفتملا يواّرلا :ٌعباَرلا

0 

 ریکُم ْنِم الإ لَمْحُب ال َدّرََتلا نأل ِّرَمَتلا ُهْنَع ُلَمَتْحُي الف ةَلحَرلاَو لطلاب

 ."”(َنيِروُهَْمْلا نَع میلا اوُڈخ) :جاجَعْلا نب نو ےس شمال ا لاق

 :يناقْلُحْلا ايرَر نُب َليِعاَمْسِإ ْنَع ُِنوُمَمْا ُهَلَأَس ام 7-5 َلاَكَو

 تام ورك ھا سا ىلا نويل ولا
 .29«بّلّطلاب ُديِرُي اًذَکَم .ُفَرْعُي سیل هَل ٌرْدَّصلا رسنی سيل نکو

 یب سمس ںیم Jo نإ ٠ د 4 س 3 و

) 

 ٤ ٤ ئ اج
 “ساب هب سيل» :نيِعَم ُنْبا هيف لاَقَو

 ا 2

 عرش)و ((۱8/۳):بجر نبال (یرابلا حف)و ء(۶۱۹۹/۱-1۷۳)/یلیلغلل (ہاشرؤلا) ةرظني (1)

 .(561-109/ /۲) هل (للعلا

 )٢( (ليدعتلاو حرجلا) )۲۸/۲(.

 .(۹۳ /۳) (لامکلا بیذہت) :رظنيو ء(۲۱۷ )٦/ (دادغب خیرات) (۳)

 )٤( (دادغب خيرات) )٦/۲۱۸(.



 “تا َءيش ٤ ةا : :لاَق

 یے 4

 هع ئّوَر» :(عِفاَر يبأ نب ٌيلَع نب هللا ِدیَبغ) يف متاح وبا ُماَملا َلاَقَو

 فوق نس نال فاكتر لئ تم ا دق
 ےس مه ےس

 ."(خِبَش وهو ريِسَي ِءِيَشِب ثدحُي وُه ءال :لاَق :ّلاَق

 یف (ِثيِدَحْلا موُلُع) يف ٌمِكاَحْلا داَز :عباَرلا» رجح حج نبا ظفاَحْلا لاق

 .بلطلاب اًروُهْشَم هیوار دوکي نَا :حبحّصلا ٍطْرَش

 .ةَلاَهَجْلا َنِم ةجرْخت يتلا ةَرْهشلا ٍقَلْطُم ٰیَلَع ڈئاَر ژ دك ولا دعو

 اع ع أ اهنريلطلاب ةَرهَشلا ةِطوُرْشَم ٰیَلَع مِكاَحْلا ّلدَتْساَو
 و 0 0 يدم - ےہ

 .«بلطلاب انَدْنِع هَل دهش َنّمِم الإ ٌملِعلا ْذَحْؤُي ال :لاَق نوع نبا

 اإ هل ا نیکی یتجاَ برت نب رولا
 0 ُمَلْعَأ لاو كلَ رابعا نَع كلب َنوُنْعَتْسَي ر قطا ثيل لكل

 .(قباسلا ردصملا) )١(

 ۳۲۸/۱٥٥۹(. مقر )٥/ (ليدعتلاو حرجلا) )٢(

 .(۲۳۸/۱) (تکنلا) (۳)



 O ةينوقيبلا ةموظنملا

 وُمَو- ٌدِماَجُم» :' '(ناطَتلا نْبا ٰیَلَع وّدَر) يف ُیبَکللا ظِفاَحْلا لاق

 َتّدحَو ُْهَقَنَوُو متاح ےک ےہ وو

 تک

 رال وک نا هجا وحش هلع

 يرهزلاك وه ام ءلقم قدصلا انب خيش اذه اًدهاجُم نأ :اهيناث

 ولو ءابيرغ اًحيحص نوكي نأ دهجلاب هد ٌرفتف «تبثتلا يف ةورع نب ماشهو

 (...غاَسل اذه هثيدح ركنتسا

 يماسأو تاّقَبط "”(ِةَظَيوُمْلا) يف ُنيَمَّذلا ظِفاَحْلا َرَكَذ :ُسماَكْلا
3 

 اَذإ ءٌثاقثلا ٌظاَمْحْلا ٍءآلؤَهَق» :لاَق مث ہیخوُیُش ٰیّتَع ةَباَحَّصلا َنِم ا٤دَب ٍظاَفُحْلا

 .ٌحيِحَص ُةَئيِدَحَف ؛َنيِعِباَتلا َنِم ْمُهْنِم لُجَرلا دَرَْلا

 .ٌبيِرَع ٌحيِحَص :لیق ؛عابتألا رم ناگ ْنإَو

 . ”ذرَف ُبيِرَغ :ليق ؛عاَبتألا ب تاحضأ نم نك نر
 ےہ و أ ا ام 4 ھو 1ک ور

 درفنی داَكَي ال «ِثيِدَح فلا اتت ای ُهَدْنِع ْمُهْنِم َماَمِإلا دجتف «مهدرفت ردنيو

 )۱( )ص٤٤/ ح ٤۷(.

 )۲( )ص٥۷-٥۸(.

 همدختسا يبهذلا ظفاحلا َّنأ الإ ءاّمودعم نكي مل نإ ظافحلا دنع مادختسالا ليلق حالطصالا اذه (۳)

 ؛(۸۳ /٦)و ء(٤۷٦ )٥/ (ريسلا)و «(5 494 /5)و ۲٤۸(« /۱) (نازیملا) :الثم رظني «هبتک ضعب يف

 .اهريغو ([٤۸و ۲۳۳ /۱۱)و ء((۵۸۲و ١۷٣و ٤٤٣و ۲۹۹/۹)و



 ىلع تیضرلا تاقيلعتلا 222

 ر0س ے3

 طب يذلا وق ؛بلطلاَو ِةَقِرْعَمْلا ٍطّسَوَتمْلا معلا ظقبلا ىلإ لقت مک

 لا فنا اذإ ؛ْمْهَيِعب اَت ؛نیحیحصلا ِلاَجِر ٌروهْمِج ْمُمَو «(ةقث (ةقث) هنأ هيلع

 .(حاَحصلا) يف كلذ ةئيِدَح جّرخ

 ِثيِدَح يف (ةَّحّضلا) َعَم (ةَبارَعلا) ٍقالْطِإ یف ِداَقنلا نم ٌريِثَك فو د دقو

 تب ةرڈ اشا يف كی شب جر د دقو ءتاّقثلا عات عي

 ميَشُه :لثم هب ُدرَْنَي يذلا ٌتيِدَحْلا ٍظاَفْحْلا َنِم ٌةَعاَمج يّمَسُي ْدَقَو

 اك :ٹایغ يغ ِنْب صْمَحَو

 َدَرَمْلا اَم ٰیَلَع َةَراَكَنلا اوقلطأ ؛ِةّميَألا ِةَحَيْشَم ِةَمَبَط يف ُدِرَمْتُمْلا ناك نإ
 هو ھم

 .رکنُم اذَه :اوُلاَقَو «َيِكَدوُبَتلا َةَمَلَس يِبأَو بيش يبا نب َناَمْشَع لم هب

 رش وتو يوك اورو هو غ 'قارنالا ید وو نإ

 وهف «مُهَولا سفت / 1ع ٌرَّوَجَو اَهِتياَوِر ْنَع مَتتْماَو اَهْنَع َعَجَر ناق هقیثْوت يف

 نَمَف ٌِطْخُي الو طلْغَب ال هنأ :ةّقثلا دَح ْنِم سیلو ؛هيلادَعِل ُحَجْرَأَو هَل يخ

 .(؟أطَخْلا ىلع ُرَقْی ال يذل ِموُصْحَمْلا ريغ كلذ ْنِم ُمَلْسَي يذلا

 ناک e ظفاَحْلا َنِم ُمهلكلا اَذَه :ُتْلَق

 ام ٰیَلَع مُلا يف وُمیَل ْمُهَّنَأ حَضْوَأ ُهّنأ الإ ِتاقثلا ٍظاَّفُحْلا نَع ْمّلَكَتي

 ٌرَهْظَي ہیک يف 0 ؛ْمِهتاَنبَط يفالتاب ٌفالتخالا اَمَنِإ ٌءاَوَس وب اوُدَرَمنا

 هلال ءاَهُدرَقَت فْعَض ْتَلَرن اَمَلُكَو حصا اهرم ناگ ُةَقبَطلا ِتَدَع اَمّلُك هنآ هَ
 5 وک ے3 مذ 5 مم ےس ےک ے جس رہ و 7-7

 مذمت ردني» :ُهن هایی لاق امک 5 تلَرَتَو 0 7 : املك ذعنیح د ا



 e 1 و یو6 و ضر 5 4 9 A ھ٥2 ا و
 .(ةثالاث نينيدحب درمني داكي ال ؛ثدح فلا اتئام هدنع مالا دحتف

 اک اج ںی 59 5 1 3 1 2 1

 م و 50 رو

 .«دَجوُي ْدَقَو َُتْمِلَع ام !؟ِهب درتي اَم نياق مَهَدْعَب ناک ْنَمَو» :لاَق وت

 لے رص

 اَمَو َِقبَطلا ِهِذَه يف َدّرمتلا نَا تا اَمَو ُمَالَکلا اَذَهَق
 ھم

 م ھ2 ر

 تفرعو ت رفا هي ةیاورلاَو ٹر ذک يادا نا ام 0

 عر سر <۔ےہ ۳ ےہ وو را 5 ےک بس

 .ةَردنو ِةَلِق ىلع ْنِكَل دجوُي دق َكِلَذ عَمَو ءِْثيِداَحَألا حراَحَم

 ےس ر نرغب ےہ عمت 08
 خویش خويش هبط يهو (ِثاَيِغ نب ٍصْفَحَو ٍميَشْه) لب يف درا امو

 اوُدَدَرَت ظاَفْحْا َّنِإَف -(..مليُمَو ّيِراُبلا) ِةَّنّسلا بتلا باَحصأ :ينعأ- ةّمِئَلا
 ےس

 ته

 ا اھدعب

 ر

 ع

 درمل عِفاَرلا عباتملا َءاَج اإ الإ َنوُلَبْقيالَف ءةَبَطلا هِذَه يف ِدّرَمَت ْنِم عي امي
2 

 لثم هب هرني يِذّلا ٍظاَّمْحْلا َنِم ةَعاَمَج يّمَسُي ُدَقَو» :ٌىِبهَّذلا لاق اڌ
 .«ارَكْنُم :ثاّيِغ نب صفحو میشُم

 ےس هر ریت

 منع ةاَورلا َداَر ِداَْسِإلا لاَجر َداَرَو ا اهلك لا 314 0 و ۔ے ہ۷ -ے یس ل ےس و e ص رس
 ر 007 ee 6 رقع ٦ ےک ت ےس وک ھر وا

 الع يف عفو ول اَم فالخب ءةَمِئالا ٍقيِقدتَو رظن لَحَم درفتلا حَبصأَو

 2 ےس یتا 2 2 74 ےس 2 ر9 ه6 ۔ ت ھو

 ا اع ٦

 00 ٍةَعَباَتُمْلا دع لد ا ِدرَفتلا

 َكِلَد ناف نم ُلَمَتْحُت ال يلا ؛ورکْنملا ِداَرْكَألا ةياَور ْنِم يواّرلا را نِإَ
 ص

 ءاهنع ايدو ا ضایِحِل ةَناَيِص هتياور حاَرْطاَو و هثيدح یف حدقلا ب بج وُي

 .ملعأ هللاو «قتباسلا هالك يف - نبهذلا : يِنْعَأ ُهَرْكَذ لیصفت ىَلَع



 اَقَخ ْوَأ ضو مع ۓتسُألوب او (18)

 نري E تل للفم

a 

 حرشلا

 ةموظنمْلا يف ِثيِدَحْلا ماَسْق ْنِم َنوُرْشعلاَو عباٌرلا ٌمْسِقلا وُہ اَذَع

 ُتيِدَحْلا وُه مظتلا َماْسَقَأ ْنِم َنوُرْشَعلاَو عباَّرلاَو : يأ (1مَو) :هلوقي هيلإ راّشَأَو

 شا

 وأ ہہدنس يف تناك ءاوس ِقّلع ٰیَلَع هيف َعِلْطا يذلا :يأ (ِةّلعب) :ةّلوق

 ا امه وا هم

 هر هلع اهنا يأ تال تاج ا اک را )و

 .ريفتلا فطَع باب ْنِم وُہَو (ضوُمْغلا) ىَلَع ٌفوُطْعَم (اَنَحْلا)َو

 (ثيدحلا ةيفلأ) يف يقارعلا تيب اًحراش (777 /۱) (يقابلا حتف) يف يراصنألا ايركز ةمالعلا هلاق امك )١(

 :هلوق يهو

 تاء او وغاب ترط بابسأ نع ةرابع ىهو



 كی تينوقيبلا تموظنملا

 ِداَق ُدَلِع هيف ام َّنَأ :ٰیّعَمْلاَو «(ام) ْنَع بح (ُلّلعُم) :ةّلوَق
 َدْنِع :يأ (اَكِرُع ْدَق ْمُهَدْنِع) للَعُمْلا ُتيِدَحْلا :ِهيَلَع ُقَلْطُي ےاھُتُضَو قبس

 ةتفرايصو ِثيِدَحْلا ُداَقُت ْمُهَو بلا لأ

 :ّيِهَو ء ِثَحْبَمْلاِب ٍةَلِص ِتاَّذ روُمأ ٰیلَع بْنَ

 .ٍراَصِتخاب للعلا مْلِع ةي َيَمَهَأ ىلإ ٌةراشإلا -

 وه فيز هلع فرغأ 0 :يدُهَم نب نمحّرلا ٌدبع دقاّنلا 2 اف

 و 9 اثيدَح ےگآ نأ ١ نم ىلإ ب سا

 ا وا اد و اف دلا مولع لجأ ْنِم ُملِعلا اف

 ا 227

 نم ْثيِدَحْلا للِع ةفرّعَم نأ ْمَلَعاد :حالّصلا نب ورمعوبأ ظفاحلا لاق

 تل لذا a ہا فيرخل ملك للا
 '''؛بقاثل لا ةا

 َنِم ُةدِباَهَجْلا الإ هيف ملكي مل ٍةَروُعُولاَو ضوُمُعلاو ةقّدلا هذه لجألو

 .ِبِقاّثلا مُھَقلاَو ِةَربِخْلاَو ظْفحْلا له داَفنلا

 ىَلَع ةلاّدلا ٌنفلا ِءاَمَلُع ٍضْعَب ْنَع ْنَع ِكوُقتلا ِضْعَب رکذ بساتملا نم ّنِإَو

 :هب موق ْنَمو هئافخو هتّرعو ِهفرَشَو ميلا اذه ةّيمهأ

 ا

 ع

 یک

 )١( متاح يبأ نبال (يسابدلا ط -للعلا) )١/ ۱۹١(.

 )٢( ص) (ثيدحلا ملع عاونأ ةفرعم) ۹۰(.



 ىلع ۃتیضرلا تاقيلعتلا ®

 2 ۲۶ ہک یت 2 و 7 هر ور 900 ی7 و

 دنع ثيدَحلا انراكنإ» :يدهَم نب نمحرلا دبع دقانلا مامإلا لاق ١-

 ا) اڑ چو
 ٦ «ةتاهك لاّهَجلا

 هجوأ ْنِم ثيِدَحلا للعي اَمْنِإَو» :مكاحلا هللا دبع وہا ظفاحلا لاق -۲ عام 6 ھ6 اک م 0 ڈ0 ےک سا

 اک وک و of < ڈ7 ہے رو ۰ 3

 رثكي ِثيِدَحلا ةلعو ءِواَو طقاَس حوٌرْجَملا ثیدحح نإف ءلخدَم اهيف حزجلل سیل

 ريصيف ُهملِع مهيلع ىفخيف هلِع هل ٍثيِدَحِب اوثدحي نأ ءِتاقثلا ِثیِداَحَأ يف ا 2 ہوس کک r 28 7 ۶ سک :
E 71 9 ۔ رک عر و ع 8 0  

 “يع ال ةَفرغملاَو ُمُهَملاَو ظفحلا اندنع هيف ةّجْحلاو ءالولعَم ثيِدَحْلا

 :ملیلا باتک يف َمدَقت اًميف ًانركذ دَقَو» : بحر نبا ظفاحلا لاق -

 ظاّقحلا نيب ْنِم ٌةريسي دارا هب نيققحتملا هلهأ ّنأو ءوتّرِعو للعلا ملِع فّرش

 ةفرعمب هللا صح امّنِإ :ظفاحلا هدنم نب هللا دبع وبأ لاق دقو «ْثيِدَحْلا لهأَو

 ملِع يف ِهقَفُم وأ «ثيدحلا ةباتك ةرثك يعي نت ساتلا ٌرئاَس اما

 يِذَو هديَتْجْلاَو ,یبساَعُمْلا ِثِراَحْلا مالك تم نا يب و ءيعفاَّشلا

 الإ هيلا مل ني ءيش یف رٹ اهل سيل :رطاوکلا لأ نونا
 ه2 ماو

 ."0ويقِرَْمب ُمّلكَتي طئنيحُف هب ةفرغملا لَو ہلا ْنَع هَلَعَا نم
 و

 مے و

 ْثيِدَحْلا عا ضَمْغَأ ٌنَفلا اَذَه١ :ینالقسَعلا رجح نبا ظفاَحْلا لاق - ٤

N aSنام  EES 

٦ 
 س

 )١( متاح يبأ نبال (للعلا) )۱/۱۹٦(.

 )٢( .(۱۱۲-۱۱۳ص) (ثيدحلا مولع ةفرعم)

 )۳( (يذمرتلا للع حرش) )۱/ 50-179 07.



 .ةبقاث َةفَرْعَمَو ِقاَوُرلا ٍبِتاَرَمِل اگارڈِإو ءاّیواَح

 ْمِجْرَمْلا مهيَلِإَو ءْمِهفاَذُحَو ِنَأَّشلا اذه ةّمئأ ُداَرْفأ الإ هيف ْمّلَكَتي مت اَذَهِلَو

 نود هضِماوُع ْىَلَع عالّطالاو كلذ ةفرعَم ْنم مهيف هللا لعَج اَمِل ؛َكِلَذ يف

 .َكِلَذ ساَمُي ْمَل نّمِم مهريَغ

 يور ووائل يس وي رتل ع رصقت دقو
 اخو او يفريصلا د دق 2 تگ یخ لع نيتياورلا ئدخإ

 يِف ةعابتا ئَلْوَألاَف ليلعب مهيلإ عوُجرَمْلا ة ملا َنِم ٌّماَمِإ َمَكَح ْدَق اًئيِدَح

 ل ےہ ے مع امك كلذ

 2تت بب ہم دو بک

 ىلإ رظنلا هجوت ِلئنیچ يبني ُهَحَّحَص ُهريَغ َدِجُو نإ پی"

 خیجڑت هنِم نيب ْمُلَو َةَراَشِإ علا ىلإ للعلا رانا لذكر

 .”«ملعأ هللاو «حيجرت ئلإ ْحاَتْحَي كلذ َنإَف «نيتياَوّرلا ئذجإل

 .لْعَمْلا ِثيِدَحْلاَو قّلعلاب ُداَرُمْلا -ب

 :ةَعللا يف ةّلعلا

 :ةحيحص ةثالت ٌلوصأ ماللاو نيعلا: َّلَع» :ٍسراّ نبا لاق

 نھ را اج

 .(40-51ص) (رظنلا ةهزن) :رظنيو ء(۷۱۱/۲) (حالصلا نبا باتك ىلع تکنلا) )١(



CDىلع ّييضرلا تاقيلعتلا  

 .قوعي قئاع :رخآلاو

 .ءيَّشلا فعض :ثلاّثلاو

 نبا لاق و اهبحاصو ضا :ةلعلا :ثلاّثلا لصألاو :لاق نأ ىلإ

 E a ديرما لع رات

 :نيَمْسِق ىلإ ُمسّقْنَت ةلعلاو

 ِينعض وأ «ةلاهجلا وأ ءرهاّظلا عاطقنالاب لیلعّتلاک ٌةرهاظ ٌةَلِع ١-

 و قر ےب

 امف اذل ءثحبملا اذه يف انه ٌةينعملا يهو ةَرهاَظ ريغ ةیفخ لع ١-

 ؟حالطضالا يف ةّلعلا يه

 :اًحالطصا َةّلعلا ّنأب لوقلا ٌنكمُي اذل "0" "ھ8029

 ۃّحْصلا ُهَرِهاَظ نأ َعَم ِثيِدَحْلا يف دقت ِةضماَغ ِةيفحَح بابسأ ْنع ٌةَراَبِع يه

 ات

 «َنيِرَخآ ٰیَلَع ٰیفخت : الو ضب ىلع ىَمْحَت دقه تسي ٌرمأ اته م ءافخلاو

 .- يَنأَيَسَو- هُناَبَب َقَبَس امك ُكنَقِراَيَصَو ِثيِدَحْلا ُداَقُْمُهَو
 رم ۴ ےس

 ملِع يف ةي ةياَدهْلا) ب ةاّمَسُمْلا ِهيَموُظْنَم يِف يرَرَجْلا ُنْبا ةماعلا لاَ

 :(َةياَوّرْلا

 )٤/ 17-١5(. (ةغللا سيياقم مجعم) (1)



 2 ةينوقيبلا ۃموظنملا
 ۲٢ ا ا ٠ 3 5 2 2 ٥ ت و ر 0

 EE تما RE تک ےن اہ غل ا لا
 ےس ٠ ےس 2 رو یصحب ۲ ےہ اب دك

 :لوقا هيلعو

 عم ِهتَحِص يف ذ ُحَدْقَت هلع ٰیَلَع هيف عدا يدلا وف لو ثيل

 .ٍلاعلا ملِع لحم -ج

 رابخا يف ّلصألا نأ كلذ ؛تاقثلا ثيدح :وه للعلا ملع ناديمو لَحَم

 ل يا ا را تاقثلا

 .ثيداحألا كلت لل هل ٌرهظَي الو ِثيِدَحْلاِب

 سيل هجوأ نم ثيدحلا اک ور :مكاحلا هللا دبع وبأ ظفاحلا لاق

 يف ٌرثكُي ِثيِدَحْلا ٌةَلِعو هواَو ٌطقاَس حوُرْجَمْلا ٌتيِدَح ناق ؛ُلَحْدَم اهيف حزجلل

 ريصيف ةملِع مهيلَع ىَقْحَيَ ا فيدو اوٹ ْنأ «تاقثلا ثيداحأ

 ."”(ريغال ةفرعملاو مهفلاو ظفحلا اندنع هيف هج لاو دخلا

 أطخلا َنِم مهئيدح يرّتْعَي ْدَق ام ٍفْسَكل مهثيداحأ يف تحبي وهف

 .اهيف قيقدتلاو رظنلا عم مهِتاّيِوْرَم ربسب ىنْعُي وهو ,مهّولاو

 ص) (حاضيإلاو دييقتلا)و ء(٣۲۳ )١/ (داشرإلا)و ء(۹۰ص) (ثيدحلا ملع عاونأ ةفرعم) :رظني )١(

 ؛(۷۱۰ /۲(تکنلا)و )۲۱١/١( (عنقملا)و )۲٣٢٤٢/١( (ةركذتلاو ةرصبتلا حرش)و 5

 .(۳۱۱/ /۱) (ةیاغلا )ڈو (۰ /۱) (ثیغملا حتف)و

 .(۱۱۲-١۱۱۳ص) (ثيدحلا مولع ةفرعم) )٢(



 ىلع تيضرلا تاقيلعتلا 222

eنأ یت نا كيك تعا :ملسم مامإلا  

 اذ اط ٌثيدح اذه :لاق ا5 ملا لهأ نی م لئاقلا لوق نو رني اًموَق

 نالف ئور اَم ُباوَّصلاو ھر سس رس دع

 ےگ تا نوت دكر لگن اک دك
 مهتياور أاطَح زیبمَت ىع ّنِم نإ :اولاَق ٰیّححو «نيضاملا فلّسلا َّنِم نيحلاّصلا

 هيلإ لصوُي ال بیع َمَلِع عدُمو هَل َمَلِعال ام ص مرسم اهناوط ف

 تیس حج ھے

 تک تہجد رہ ک

 هيف هيف لْهَجْلا بيكر تل ملعلا ٌركنُي لهاَجْلا

 سس سس تر

 دادتغا َّنِإِف ؛ةومرُحو موق هب صح اَمِل عاعّرلا ةَرْثَكَو ِلاَهْجْلا ژاکنتسا َكَنلوُهَ

 .هِلْمَأ ٰیَلَع ٌفقاَو لْهَجْلاَو ءهندعَم ىلإ ٌرئاَد مّلِعلا

 ءاّهّیياور يف ٌموَق َمِهَو امم ثيداحأ َةَياَوِر يباتك يف كَل ٌركذأ نأ ٌتلأسو

 ..أطخلاَو طَلَعلا داَدِع يف ملعلا لهأ دنع ثيداحألا كلت تراّصَف

 مُنمو «هيف هیقوَت ٌمزلي امل يقوتملا «ظْفحلا نقثملا ظفاحلا مُهْنمف

 ۂطلخیَق هريغ ْنِم هنقلُي ِنیقلت وأ ُكمَّهوَتَي مهوب هظْفِح بيشملا ُلِهاَسَتملا
 59 ےہ

 ےہ

 تھ اس رح هنأ كرستال 1 فندي

 00 ٌثئٰةى ہک نو و “کے ۰ 3
 ىَلَع مهَوّتلاب اھلیحیَف ِدْعُب نم اهُصّرَخَتَي ءرثألا ظفحب ُنواهتيف ءاهديناسأ نود

 .مھنَع هيلإ يّدأ نيذلا ريغ موق



 5 ةينوقيبلا ةموظنملا

 ی روم وه ناحل لاقت لادا رر ناد نوان ام لک

 لماَحَو رب لقا ْنِم سيلف «هيف مهبتارمو «مهلزانم ْنِم كل تركذ اّمِمِو

 اًيقوت مهدشأو سالا ظفحأ ْنِم ناك نإ و- اننامز ىلإ نيضاملا فلّسلا َنِم رثأ

 تفيكُف «هلقنَو هظفح يف نكْمُم وهّسلاو طلقلا الإ -لَقْنيَو ظفْحَي اَمِل اًناقتإو

 ."7(كلذ يف ةلوهّسلاو ةلفلا ُهَق ةقيرط نّمِم كل تفصَو ْنمب

 لاجَم نع ٍءالجو حوضوب ال ٌفشكي ملسُم مامإلا نع لقتلا اذه يفف

 ءاطخألاو ماهؤألا َّنِم اهتيقنتل تاقثلا ثيداحأ وُہو هِدَقَنلا َنِم عوتلا اذه

 ْنِم لالعإلاو دملا اذهل هقيبطت ُدجَب اًمْنآ ةنع لوقنملا هباتك يف رظاَّنلاَو

 .ملعأ هللاو ءتاقثلا ثيداحأ

 .ةَلِعلا نَع فِشَكلا لئاَسَو -د

 لئاَسَو اًهِفْشَكل لَو ءاّمهيِف قت دقو ءِنْدَمْلا يف ٌعَقَتَو اسلا يف عقت ةلعلا

 ا ا 2080000 َضْعَب انی حالّصلا نب را ظفاَحْلا لاَ

 هت ؛كلذ ىلإ مضت دَ َنِئارَف حَم هَل ريغ ِةَفِلاَخُمِبَو «يواّرلا ِدّرَمَب اًهِكاَرْذِإ ىلع

 وأ ,عوُفْرَمْلا يف ِفْفَو وأ :لوُصْوَمْلا ف لاسرإ نلف نآشلا اذهب فراحلا

 ُبِلْعَي ثيڪب كلذ ریَق مما مهَو أ ِيِدَح يف ثي يع

 ٍةَحِصِب مكُحْلا َنِم د هنا كلَ لَو یف فرت كركي وأ هب مُگحِف كل

 )١( (زييمتلا) )ص۱۷۰-۱٦۹(.



 ىلع تيضرلا تاقيلعتلا گر

 )١ یھ ایک یت
 ٦ «هيف كلذ دجو

 طوُرُش ْنِم (ِطْبَّضلا) ِةلَأْسَم ىَلَع اَِمالَك يِف لئاَّسّولا ضعب نايب قبَسَو

 و ىو 2 یک 7 ےن کا وو وج a ا و مد اج
 اهضعب لمجن .-ةريثك يهو- ةلعلا فشك يف لِئاَسَولا نم :لوقاف دیزاو

 :ةيلاتلا ووجولا يف

 E :لوَألا هج هجولا

 تاّياَورلا نم ا

 27 مل هق ر ْعَمْجَت ل اَذِإ تاَّبلا» :تنيِدَمْلا نب ب يلع مامإلا لاق

 "0 وطخ

 7 نا َتْدَرَأ اًذإ» :ُكَراَبمْلا نب ِهّللا دّيَع دْبَع ُماَمالا لاق
 )۳ هم و کف ےہ 7

 يد درك ال تيد لق :ّيرِهْوَجْلا ٍديِعَس ُنْب ميهار :إ ظِؤاَحْلا َلاََو

 ا (ميِتي هيف اًنأف وج 4 َو ةئاِم نم
 همم رس هيه رس 7۴ ۔ہ

 7 7 و ا7 27 1 ےس هس ھر ر و ےن ماہ ها رص ر
 2 ٠ .865 یب ee نيل ك 5 + 42 تپ

 .(۹۰ص) (ثيدحلا ملع عاونأ ةفرعم) )١(

 .(۹۱ص) (ثيدحلا ملع عاونأ ةفرعم) ین حالصلا نبا ظفاحلا هنع هلقن(۲)

 ٥٥٤(. ص /۲) (عماسلا بادآو يوارلا قالخأل عماجلا) (۳)

 )٤( يزملل (لامکلا بیذہ) )۲/ ۹۷(.



 کیک ةينوقيبلا ةموظنملا

 ين ْمِهِْيَلَرنَمَو ظَمحْلا َنِم ْمهِتَلاَكَمِب َرَمَتُْيَو اَور ٍفالتخا يف رَظْنْبَو ءهقّرُط

 7 ةطضلاو ن ةتإلا

 داّنسإلا مِهيَلَع ُروُدَي نيذلا ِتاقثلا ۃاوٌرلا تارک تن : يناثلا ٌةجّولا

 ِيلَتخُم يف ديناَسألا مهيَع ُروُدَت َنيِذَلا ِةاوُرلا ُبِتاَرَم ُفَرْعُي ثيَحب ؛اهزييْمّتو

Eعفان ٍباَحْضَأ زییمتک ,مهيف ساّنلا یا تر اکر  
 ها هس و

 .َنيِرثكُمْلا ٍظاَمْحْلا َنِم مهريَغَو ةَاَتَفَو ٌيرْهْزلاَو

 :ةَتس ىلع رودي ُداَتْسِإلا اَذإَف ُتْرَظَن» :َىنيِدَمْلا نب ىلع ُماَمِإلا لاَ

 ....باهش ْنْبا :ة ئيِدَمْلا لُمألَ

 ..راتيو نب ورفع كم لئ

e 08ھ 08 OEE 

 وبا :ةقوكلا لْهَأَلَو

 دَّدَعَو- ...فّنَص نكي ٍفاَنْضَألا با ىلإ ِةَّنّسلا ٍءالْوَم ُمْلِع راَص مٿ

 چ

 سام < رال :SAE 7ھ ر8 2 ا را ےگ 2 7

 الضف- ِتاّقثلا ِۃاوٌرلا توام اهب كردي ةَليِسَولا هذه .ٌديِناَسَأْلا مهيلَع ُروُڈت

 نمم ريرثكملا تاقثلا ۃاوُرلا َكِئَلَوَأ باَحصأ ِتاّقبط ةَفرۂَم :ثلاثلا ُهْجَّولا س 2 تک 2 8 << ت هَ 020 ہک هر 2 3 بی7

 )١( (يوارلا قالخأل عماجلا) )٥٥٤/٢(.

 ) .اهدعب امو (۱۷ص) ينيدملا نب يلعل (للعلا)



 ىلع ۃیضرلا تاقيلعتلا 2

 دنع- ضب ىلع ْمهِضْعَب هب اَوِر ميِدَقَتَو مهحخوُيس ٍضْحَب يف -ْمِهِريغ ْنَع

 !!دحاولا خيشلا يف -ضراَعتلا

 :َلاَق ِةَمِيألا ٍطوُرُش ْنَع يلبنكْلا بجر نبا ظفاَحْلا ملت اگل المك
 :تاقبط a يرهزلا تا نأ وك وهو ءالاثم كلذل رگڈتو)

 وح ال ا کت 00 لا لوألا ةنطلا
 . رکُع ِنْب هللا دَبْعَو کنيَع ِنْباَو ءٍكِلاَعَك گل طْبَّضلاَو هثیدَب َملِيلاَو
 .يرْهْزلا نع ْمهِئيِدَح حيرت ٰیَلَع قمم ِءالْوَهَو ْمِهِرْغَر

 اَمَنِإَو «ٌيرهّزلِل مھنبخُص لُطَت ْمَل نِكَل ءٍناَقنِإَو ظْفِح لها :ةيناثلا ةَِبَلا

 ألا طا نرخ را يف قو يدع رشات از از الٹ ريجص

 ْمُهَل جرح ءالْوَهَو «ْمِهوْحَنَو...دِلاَخ نب نَمْحَّرلا ٍدْبَعَو «ِثيَللاَر «تعاَرْوَألاَك

 .ٌيرْهزلا نع ملم
 يف ملكت ْنِكَلَو ث نع اَوَوَرَو هوبحصو یرّلا اوُمَرال :ٌۃعلاَعلا ةَقِمطلا

 ..رضخآألا يِبأ نب : حِلاَصَو ,قاحسِإ نب دّمحُمَو ءِنیَسُح نب َناَفْشُک «ْمهِظْفِح

 وت ےک ےس

 .مهوحنو

 دَقَو ُيِئاَسنلاو «يَذِمرَتلاَو وا5 وبا ْمُهَل جَرَ ِءالْوَمَو

 ةَعباَرلا ةَبطلا

 اَعُمَو يبلَكلا ځي نْب ٌقاَحْسِإ لثم «ْمهيف ملكن كلذ َعَمَر

 مو يعمم و

 مهل جرخي

 (َِبْحُص لوط الو ٍةمزالُم ِريَغ ْنِم ٌيرهزلا نَع اوور موق :ةعب

 يح نر هيو



 نو تیئوقیبلا تموظنملا

 ہا 2 و نم و © ت س ه هرم هه 3 o وو ھر ے ےہ ےک

 يذيمرتلا جرحي لو ِءالوهو «(مهوحبو ...هورف يبا نب قاحسإَو «يفدصلا
3 

 يعم : تک

TTزك ولاا : برضا دیک نب دمع  

 (...ْمِهِضْعَْل هججاَم نب | َحَرَحُيَو اَلا الَو دوا وُبأ الو ېذمرتلا هَ

 د ْذ ٍ؛باَقْلَألاَو تا kK نم 4 باسما ةَفِرْعَم "۵ت هجولا

 ندعو

 .ةقثلا مساب هيمسيو فیعض لَجَر 7 ةَقثلا يواّرلا تک

 نب ريهُز ُهاوَر ِثيِدَح ْنَع يبا ُتلَأَس» 22000 :ةَلاَتِم
 ےس مم رص

 يف يب يبتلا نَع هيبأ ْنَع َةديرُب نبا ِنَع نايَح نب ا :لاق ةيواعم

 ؟«...ةَتحلا ىلع تّضرُع» :هكو يتلا لوقو «ءادوسلا ا املا

 کہ 0ي اس سر

 الصار وه َسيِلَو ءناّيح نب : حلاَص وه اذَم ءوناقتإ عَم ٌريهز أطخأ :لاَقَف

 ."”«الصاو ٌريَّز كردي مَلو خيش وُه «ٌيوَقْلاِب سيل ناّیح نب ر حلاصو

 م ٥٥ب

 یف يهز أطخأ كو ِنيِعَم نب ٰییحَی تيما :دوادوبأ ماما ٌلاَقَو

 بح نب حِلاَص وُهَو هةديَرُب نبا ٍنَع ينعي هناَّح نْب لاو :لاَقَف هوا
 ٦٦٦-٦٦٦(. /۲)(يذمرتلا للع حرش) )١(

 :رظنيو ء(۵۸-٥٤ص) (ةسمخلا ةمئآلا طورش) يف يمزاحلا ظفاحلا هوحن ريرقت ىلإ هقبسو

 /۲) (للعلا حرش) يف رظني اذكو .ماقملا اذه رهظُي ٌلاثم هيفف (۱۷۲ص) ملسم مامإلل (زييمتلا)

 ۱ .(ہدعب امو -۲

 .(يسابدلا ط -۷ /۲۱۸۲ مقر /۳) متاح يبأ نبال (للعلا) (؟)



 ىلع ۃیضرلا تاقيلعتلا کد

 MD) ه8 7 ود وم نر سهم ريع م جدت رر و

 ۰ (فیعض وه :لوقَی يحي تعمس :َدواَد وبأ لاق

 ئَوَر قد نبا نع ٌيِفوُك نا نب حِلاَص» :ٌينطقراّدلا ظفاَحْلا لاقو

 .''؛ٌيوقلاب شل شا يِ مهو (الصاَو) ُهاَمَسَو ٌريَهُز هنع

 یهو هيف لیق امو «ديناسألا حصا هيف لبق ات و :شسماخلا ةجولا

27 
 ری

 يف ُةَقَرَفُم اَمُدِحَي اذگو اَهّْنم اًددَع دي ِثيِدَحْلا موُلُع بنک یف ٌرظاَلاو

 .(لّلِعلا) بتك

 تا قات باَحْصَأ يف ْنْكَي ْمُل ينيدلا نِ ب ىلع ُماَمالا لاق :اّلَئَمَف

 ىه هِديَز نب ُداَّمَح ُهَدْعَب ٌمُث ٍةريِغُمْلا نب اميَلُس ُهَدْعَب مَ ةَملَس نب ٍداَّمَح ْنِم

 ع
 « ايما و ٍتباَث ْنَع ٌرثكأف ٌرْفْعَج اًمأف كانت نا نع یورو

 E ثیداحأ اهيف َّناَكَو

 ے
 ه 9 ر سمو ع 92 2 ~g هرم ر٤ ر

 یت و و ارا رحال ےب يساوى

 شایع يبا نب ناب ENS ناك لب بلا ٍنَع سا
 2 مم ےس

 )١( (دواد يبأ مامإلل يرجآلا تالاؤس) )١/ مقر ۳۰۸/۰۰۹(.

 -۸۱۹/۲) (يذمرتلا للع حرش) :رظنيو ء(۲۸۹/١٥۲ مقر) ينطقرادلل (نيكورتملاو ءافعضلا) (؟)

.(A۱ 

 .(۸۷-۸۸ص) هل (للعلا) (۳)



 © دوق تلا ةموظنخلا

 اًدكو ءاّهْنِم ةّيمَحلا ٍةَّصاَخبَو «ليسارَملا ُرييْمتَو ةَقِرْعَم : سذ اسلا ةجولا

 طوف لحال اَقيِقْحَت ِہزییْمَتَو َكِلَذ قیقْحت یف نل 6 سیلدّنلا

 ام ضْعَبِل نايب قبَس ْدَقَو (ِلاَصَتالا) طرش وُهَو الأ ؛اَمژْفوَت بجاولا ِةَّحّصلا

e 

 ا

 وُهد :(اَهْلاَسْرِإ ٌيِفَحْلا ليساَرَمْلا) ِةَكِرْعم ةّيْمَمَأْنَع ٌِئالَعلا ظِفاَحْلا لاَ

 ا هانم اهيا قارلار بيلا مر عر مهأ نب يبت ئ

 ةَباوٌرلا يف عاَسّتالاب ُكَرْذْبو ءراَبكلا ةّميَألا ٌقاَذَُح الإ ِناََبلاب هيف ْمَّلَكَي

 ہا

 ٍلاَسْرِإلاَو يلدا ˆ ةقدبَو رظاَنلا قر
 ےے

 ب نأ م

 ع

 ما یک = و هم ريما وول 0 ركذ مث ,2"”(...قيقّدلا كاَرْذالاَو ةا 0۶۹۳

 ںی ےہ 3 0 0 س

 3 3 5 ۶ 8ی هر ھم ےوج ےک ع هك ہی
 هللا دبع نب ةدیبع ىبأ تاّیورَم) ىباتك ىف الصفُم ةتحضوأو كلذ تنبأ دقو

0-4 

 یفوملا ُهَّللاَو ةَفرْقَتلا ىف ةَلالَدلا ٌةَرِهاَظ

 )١( (لیصحتلا عماج) )ص۱۲١(.



 نس ودبس فالتسخلا وذو )۲٢(
 ص

 2 هلا لي 11 ٌبِرطُ ۶

 ءةَموُظْنَمْلا يف ِثیدحللا ماسقأ ْنِم نوُرْشعلاَو سِماَخْلا ٌمْسِقلا وُه اذَه

 ِثيِدَحْلا ماَسْقَأ ْنِم َنوُرْشعلاَو ٌسِماَحْلا ُمْسِقلاَو :يأ (و) :هلوقب هيلإ راش قو

 .ُبِرَطضُمْلا ثيِدَحْلا وُه

 يف احق رئوي فالتخا هيف ّمَقَو ام :يأ (ِدَئَس ٍفآلتخا وڏ) :َُلوَق
ASَكِلَذ لک . اَعَم اًمهيف ٍفالّتخا وأ (ِنْنَم) يف فالتخا  

 اذَهَو يطوُرُشَو هَّدَح يف ُهُناَيَب يِنأََس اَم ىَلَع (ٌبِرَطضُم) ٌثيِدَح ِهيِلَع ُقلْطُي
 هر ۱ ع ۳ 9 7 ار ول ر اوج اھ

 ایک طض مدعي 7 رعسي د هنا 1 7 ذخالا مدعو هد ت با لا
 وه دو ا 8 و ےہ ےہ ۰. یا و ےس

 يف برتقملا) هامسأ برطضملا ثيدحلا يف تحب -ئلوملا هظفح- لومزاب دمحأ خيشلا انيخأل )١(

 .نيدلا لوصأو ةوعدلا ةيلك /ٰیرقلا مأ ةعماجب ريتسجاملا ةلحرمل هتلاسر يهو «(برطضملا نايب

 .(۷۷۴ /۲) (تکنلا) :رظني (۲)

 .(۳۳۲و )٤/ ۱٦۷ (حتفلا)و ء(۹٣٣۳ص) (يراسلا يده) :رظني (۳)



 ند ۰ تينوقيبلا تموظنملا

 .ِثيِدَحْلا لْهَأ :يأ (ٌنفلا) لأ ٌريِغْضَت (ٍليَمُأ) دنع ءررفْحْلا

 لالا وهو ء(بارِطضالا) َنِم لِعاَف مسا وُه :ُةَمْل بِرَطْضُمْلا ٌفيِرْعَت

 َبَرَص اَذِإ ُحْوَمْلا َبَّرَطضا :ُلاَعُم ؛(َبَرَض) هام - ماظن ُداَسَقَو رْمَألا
EE 3و2 0 ( 

OGهلاليَحاَو ِءيشلا تاب مَدَعَو ٍةَكَرَح . 

 ِنيَيِواَر ْنِم ةَيِواَسَتُم ةَفلَتْحُم ِهُجْوَأ ٰیَلَع يوُر ام وُہ :اًحیلِطْصا انَأَ
 ."”ُخِيِجَرَتلا الَو اهب ْعْمَجْلا ٌنِكْمُي ال ءِدِحاَو وار وا رثكأق

 :ثحْبَمِْ ةعمَمُملارومألا ضن نإ راصتخاب ریا اته
 ملا ؛بارِطْضالا يئَروُص ٌصالْخِتسا ُنِكْمُي ٍقباَّسلا َّدَحْلا ىلع ًءاَنب :َلَو 1

 :امَهَو

 ةیواستُم ةَ رجا سرا لك يور يرحل لوألا ةروصلا

 .(اًرْك مَعَأْلا يه ٌةَروّصلا وذّهو) ءاهتيَب ٌحيِجْرَتلا وأ

 مت جے.

 تے
 تے ةّوقلا يف

 07 فص ويف «نيعم

 )١( (برعلا ناسل)و ء(۹۹/۱) (برض) ةدام (طيحملا سوماقلا) :رظني )۸/۳٣(( (مهفملا)و )٥/۱ 0۹۲

 ؛(٥۹۔۹۳ص) (ثیدحلا ملع عاونأ ةفرعم) :رظنيو ء((۷۷صڑ) امامت هوحن (ربمألا حيضوتلا) يف )۲(

 (ثيدحلا مولع راصتخا)و (٢۲٢۲ص) (حارتقالا)و «(۲ ٤۹ /۱) (داشرإلا)و ء(٢٦۲ /۱) (بیرقتلا)و

 (بیردتلا)و ؛(۲۷ )٣/١ (ثيغملا حتف)و (۳۲۸ /۱) (ةياغلا)و «(۲۲۱/۱) (عنقملا)و »)۲1/1(

.)۲٦ /۱( 



 ىلع ّييضرلا تاقيلعتلا طا

 ھ۶92۳

 ُناَيَبَو حرش :يناّثلا
 ہم صا م ووك م همس و وم 1ےس ورع ےہ ھم سوس

 اَم ٍةَراَبِعلا وذهب ٍجرَخَي (ةفلتخم ٍهِجوأ ىلع يور اَم) :دحلا یف َءاج ١-

 .فلَتخَت ْمَلَو تاياَوّرلا ويف ثقفتا

 ولف ؛دحتم هيف ٍفَلَتْخُمْلا ِثيِدَحْلا َجَرْخَم ن

 جت ال اذهل قارا نب روم قالا اه نک عل ِثيِدَحْلاُجِراَخَم تقلا سورا نا يا

 .هجراَخَم فالتخا تبت اًقیِدَح نوعي ةَمل

 :اضیا ديفت ةَرابعلا نإ مث ے 2 ف .ي جر 3 21 1

 ْمَلَعاَو» ا حش يف بجر نب ظِفاَحْلا لاَ

 نأ لح هنأ رم د ناق ءذحاَو تیغ هداتسإ یف تن يذلا ٌتيِدَحْلا 3

 اند اک کن انا
 وأ دْنِم صن وأ رخآلا ىَلَع ٌةداَيِز اًمِهِدَحَأ يف َنوكَي ن :ٌكِلَذ هم ةمالعو

 ۶ه

 ُهُريَغَو ينيِدملا ن يلع ويف ُلوُقَي اًذَهَف ءرَخآ ٌتيِدَح هئا ىل هب لعل

 إف عار داتسإب الا تل ال اھ اتاَن یمن و ا و
 .«كلذ هيف دعبب د اذه 0 لر ir زووم

 تر

 ِتاباَوِر ْنَع َمّلَكَت امل "بیر حْرَط) يف ُیِفاَرِيلا ظِفاَحْلا لاَ

 يضاقلا لاق « حیحٌصلا یف ِتاَياَوُرلا و هذه 7 :اَهظاَفْلَ ِيَالتْخاَو ٍضْوَحْل

 ؛باّرطضالل اًبجوُم سیل نم عت ضرع رذق 5 فالتخالا اذَمَو :ضاّيِع

 )١( )۸٤۳ /۲(« (تکنلا) :رظنيو )۷۹۱/۲(.

 )٢( ) /۳۔(۲۹۹



٤ 23 

 َنِم ِةَعاَمَج ْنَع ِةاوّرلا ةفلَتْخُم ٌتيِداَحَأ يف لب ٍدِحاَو ٍثْيِدَح يف ِت ِتأَي ْمُل نا

 .(ةباحصلا

٤ 2 

 أ (ةَیواَسَتُم) اضيأ ءاج -؟
 و

0١ 

 ول

 یف ًةَيِواَسَتُم فال الا هوجو نوكت نأ :ي

 اَذَهَو «يواستلا مَدَعِل رو ال اذَم نإ ؛واَو وأ ٌفيِعَض َةَقثلا فَلاَح ولف قولا

 .ٌرهاظ

 بارشا لت منجا نكن نإ هيت عج رع اشیا اج -؟ ےہ

 نيتياورلا ٰیَدْحِإ ةَيِوَقَت وُہ حيجرتلا ؛(خيجرتلا ... ر تاک اے ا
 وی پیس و راج A مم

E Te NEةَراَكَتلا وأ وُڈُشلاپ اإ فل . 

 بوش طورش :ثلاثلا
 و

 :يِه بارطضالا طوُرُش :ل رام ء قبس ام لع ٗءاَتب

 <_ مس هدا یسک 7 9 2 ° سیم 7 ر 2

 ريغ اذہو ءايعوتت افالیخا فلتخَی دق ةنآل ؛رثوُملا ِفالتخالا دوجو ١-

 ںیہ

 ٍفالتخالا دّرَجُم ْنِم ُمَرْلَياَل» :' "(يِراّسلا يْذَه) يف رجح با ٌظِفاَحلا َلَ

 يملعملل (روبقلا ةرامع)و ء(۸٣۳ص) (يراسلا يده)و ۳٥٣( /۲) ديعلا قيقد نبال (ماملإلا) :رظني )١(

 .دحلا نايب دنع اهيلإ لاحملا رداصملا عم (۱۸۲ص)

 .(۳۹۸و ۳ ۷٣ص) (۲)
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 ا بجو ٌتاّرطضا

 .(ادودرم هيف فخم لک سیل :(حتفلا) يف َلاَفَو

 ٍدِحاَولا ٍداَنْسِإلاِب ٍدِحاَولا ِثيِدَحْلا يف ْنْولَتلاد :"(ٍيصيِخلَتلا) يف لاّقَ

 ظافحلا م َنوُكَي نأ الإ طض لقب ٌىِبنيَو هیوا ُنّهوُي جرْخَمْل داتا حم

 لوب نعال E لل دل ون مدیر ےک
 تطبخ

eرک  

 ےہ

 .هناَيب ٌقَبَسَو ءجَرْخَمْلا داَحتا -۲

 ۔ ے رش ے هع ر م ن1 5 سب 1 و ھ وہ م

 .كلذك هنايب قبسو «ةوقلا ىف فالتخالا هوجو ءاوتسا ٣-

 3 2 اکا هر

 .َكِلَّذَك اَهّْناَيَب بس « ”حيجزتلا وأ اھتیَب عْمَجلا رْذَعَت - 4

 :“ةيناثلا ةروصلل ُلاَتِم :ٌعباَرلا ea N ل ںی تک

 ْنْبا ينربخَأ لاق ةبعش قيرط نم ' (عِماَجلا) يف يذمزتلا ُهَجّرخأ ام ؟ << بسم A f ° 9 2 وں و م

 نع ئليل يبا ِنب نمحرلا دبع نع نمحرلا دبع نب ئَسيِع هيخا نع ٰیلیل يب
 ٰیلَع هلل دْمَحَلا :لقيلف ْمُكُدَحَأ سطع اذإ» :لاق يب هللا لوُسَر نأ َبويَأ يبأ ا 7 ہا و و 7 ےہ ے رک + هال 1 رگ و ٤ 2٤

 مم رس

 ےہ

oمص جم  

٠ 
 امد

.)۳٦٣ /۹()١( 

 ٤٣٤-٦۷(. ص) يبهذلل (ةظقوملا) ین هوحن رظنيو )0( )۲/ ۲٠١(«

 .(۱۸۲ ص) (روبقلا ةرامع)و ء(٤٣۳ص) (يراسلا يده)و ۳٥٣(( /۲) دیعلا قيقد نبال (ماملإلا) :رظني (۳)

 (ثيغملا حتف)و 20774 /۲) (تکنلا) :يف اًعم امهيف وأ دانسإلا وأ نتملا يف بارطضالا ةلثمأ رظنت )٤(

 .ركذلا ةفنآ لومزاب دمحأ خيشلا انيخأ ةلاسرو ۲٦٢( /۱) (بيردتلا)و ء(٥۲۷/۱)

 )٥( مقر) ۲۱۷۰٢(.



 O ةينوقيبلا ةموظنملا

 لا مکین شرک ہت تک ونام 2 سلا كيو هناك نك
 .(ْمُكَلاَب خلص كرو

 لومي ءْثيِدَحْلا اَذَه يف ُبِرَطْضَي ىي يبأ نبا َناگ» :يذمرتلا مامإلا لاق

 . ب تلا نَع يلع ْنَع :اًيْحَأ لوقو فيي يتلا نع بويا يبا ْنَع :ائايخا

 ((رتشملا) يف يديمحْلاَو (نّسلا) يف دواد وُبَأ ُهَجَرْحَأ ام :ناث لاثم
 8 رە ي هماهو 20 ٤ ھم تن سم 0١) 0 . و یے سورس

 نب نَمْحَّرلا دْبَع ْنَع ٍداَيِز يا ن ديزي ِثيِدَح ْنِم "”(ىَرْبكلا) يف ٰيَقهيلاَر

 ... هيدي َعَقَر َةالَّصلا َحَتتفا اَذِإ َناَك كولا َلوُسَر ْنَأ» :ہ الا نع ليل نبأ
 ےک ےس

 .«دوعي ال مث

 ےب 1 ام تاس رولا و و رە ےک 2 0-0 ۔ےے مه کک حس
 هتياور يِف لاقَو «ةنيّيع نب نايفس تولہ

 .(دوُعَي ال َمُث :ةقوكلاب ات قد :َدواَد يبأ دنع ۀنع

 ص م ام < 2 هر ھم هل ا 27 5 وک 1

 ديري ْنَع ٌسيِرْدإ ّنْباَو ٌدِلاَحَو ٌميَُم ٌتيِدَحْلا اذه ٰیّوَر :دواد وہا لاق

 .((دوعَي ال م َمْئ) :اورگْذَي مل

 N م 1 ام 3 00 نما ا مسوس اس ہوس

ث نو هظفلِب ةنييع نبا قيرط نو يقمتلا يار يف اج
 .(دوعَي ال م

 رر حرص

 ِثيِدَحْلا اذهب ث ر ۂَتعِمَسَف ديزي ُتيِقَلَف ةقوكلا ُتْمِدَق ٌمُثا :نايفُس َلاَق مّ

 ونقل مل 2 تنظف کد دال :هيف دازو

 )١( مقر)  ۷٤۹و ۷٥۰(.

 )۲( مقر) 77(.

.)۷ /۲( )۳( 
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 ٠ص وو ر 0ے ۶و٠ 7 - 00 ر و ا و ےہ

 ءاذكه ةد دعب ةتعمُس مث «ةثدحي ديزي تعمس اذكه :نایفس لاق
 یھ ےک

 ((دوع ال مُم) :هيف ديزَيَو

 ؛ِثیِدَحلا اذه ىف ديزي طلغي نأ ىلإ ناّيفَس َبَهذ» :يعفاشلا ماَمولا لاق 1 ~~ 2 هر دو ذب ۶ RE ۔ےہ سک 9 2 4
 6 رس

 ."0ِظْفحْلاِب ديزي نايْفُس رُكْذَي ْمَكَو هتف ءفْزَحْلا اَدَه ا

 دايز يب ُنْب ٌديِزَي اتت :ّلاَق نايس ْنَع و یا ںیم

 .(ٌدوعَي ال ل
 کہ ےس. 27 وو ےھت ہر ہو ول ا و a ريب و ر و 00

 مث) هيف لوقیف ا تمدق املف» :نايفس لاقَو

 ا مَا تک 5 را

 -ٹ 3 يس o وک, ۹ 72 ہی ۔ 2 -

 .َءاَس دق:اولاق وأ ؛َریغت دق ةظفح نإ :اًنباَحصَأ یل لاقو

 3 مو هر 7 4 ےہ 2 : 00

 ام بلا اب م لا :يِنْعَيح اذه لئاقل اتلق :يديّمحلا لاق
 1 ہوں ل ا رر تب ل ا ا

 . تیری دیریَو ليزي ُهاَوَر

 ٹی لا يف د 7

 ثيِدَحْلا اَذَم ْنَع َدَمْحَأَماَمإلا َلَأَس هنأ َيمراَّدلا نَع اًضيأ قبلا دس



 کو تينوقيبلا تموظنملا

 مو

 ؛ةَمِلَكلا وذَم ُهوُنَقل مهن :ةقيبص خا نافش لوف ندع اع :يمراّدلا لاق

oF ¢ 

 اوُنِجَي مل ملِعلا لْهَأ ْنِم ْمُهَريَغَو اًميَسُهَو 7 ام تم وانا

 .ةّرخآب هنِم عوَس ْنَم اهب ءاَج امّنِإ ءاهب

 ربا

 أ

 ظْفل ِنيَمِلَتْخُم ْنيَئيِدَع ىَلَع ٍظاَفْحْلا ُضْعَب ب .قلطي : لئاق لوق دق

 ؟َكِلَذ هجو اکف ءفلَتخُم امه ج رحمو (بارطْضالا)

 حالِطصالا ال علا ُثیَع ْنِم ِبارِطضالا ٰیلَع ْمُهّاَر لمت اخلو

 ةْجَو اذه «نيتقباسلا نيتروصلا لمسي يذلا

 ةبرطضو اهلك كلذ ةَفوُصْوَمْلا ٌتيِداَحَألا َّنأ ٰیلَع َلَمْحُيَّنأ :ركآ ُهْجَوَو

 ٍدِحاَو ٍفْضَو يِف ْتَحِوْجَف ةَفيِقَح افت يف

 يف هلك بتلا نع ثيداَحألا : نيِعَم نب ويحمل ٌتْلَق» :ٌيِنوُميَمْلا لاَق

 ؟اًليوُأَت فيك ءمِئاَّصلِ ِةَماَجِحْلا ِةَماَرَك

 ١ مم نإ و وع ہہ رپ ےک

 ۷ك ةَبرطضُم ٌتيِداحَألا وذَم نِ وقأ ال اتا :لاَق

 د× دی ائ

 )١( مقر) هريغو يذورملا ةياور (لاجرلا ةفرعمو للعلا) ٥٥٤ / ١١۳(.



 ىلع ّييضرلا تاقيلعتلا ہت

 وآله

 تَنَ تدير ين كيوم, نو

 فحاول E فيت ےہ
 و 2

 حرشلا

 َراَشأَو ِةَموُظْنَمْلا ِثیِدَح ماَسْقَأ ْنِم َنوُرُْشعلاَو ٌسِداَّسلا ُمسَقلا وُہ اذه

 5 ُتيِدَحْلا وُه ماَسْقَألا نم َنوُرْشعلاَو سِداَّسلاَو :يأ (5) :هلوقب هيلإ

 0 8 هم ھ د رهو: 5 2
 ْنِم ِلوُعْفَم هم ا ال وو یاّرلا حت م ورم 00 :هلوق

 ام َعَم “ءيشلا يف ِءيشلا ا طلا وُہَو «يعابرلا (َجَرْذأ)

 وا لوح ٌدْعَب اًحالِطْصا ُهاَنْعَم يتأيَسَو «ةيِطَْتو

 .دَنَس وا ِهِْنَم يِف ام ُحاَرْدإلا َعَقَو :يأ ؛(ْثيِدَحْلا یف) :ۂلوَق

 ؛(ْتَلَصَنا ِةاَورلا ٍضْعَب ْنِم ْثَنَأ) يتلا جاَردإلا ٌظاَمْلَأ :يأ ؛(1م) :ُهلوَق

 ها لصق -اَنَْم وأ ادَتَم ِرَبَحْلا َنيِبَ ٍةجَوُدُملا ٍظاَمْلَألا نيب نکي ْمَلَو

 )١( (برعلا ناسل) :رظنی )١/455(.

 )۲( (تکنلا)و ء(ثیغملا حتف اهحرش عم -۲۸۱/۱) (يقارعلا ةيفلأ) :رظني )۸۱۱/۲(.



 :ِثيِدَحْا موُلُع ْنِم عوّنلا اد هيم اأ

 ادكَس) ِثيِدَحْلاب ِهِقلعتل ؛ ؛ةَمهُملا ْثيِدَحْلا مولع عاونأ ْنِم وَلا اذه

 رظّتلا م تاک ات ے رزنامة بو اوما تاک

 نع فكل ِلؤاتَو یف لا لوسي ارتش في يناس ام ىلع امير يف
 كَ كش ًالَو ءائيِيَح ٍثیِدَحِب سيل ام مُمَوَت يف ِعوّنلا اڌ هيَ ا اكو

 يف دراَرلا ٌديِعَولا ئَمْخَي ًالَو اہلِ ْمَل هل تبلل لوق ةبِن ْنِم هيف ام هيف اًذَم

 .كلذ

 .0(طقوملا) يف حلل ظؤاکلا لو د هني احالطصا نتملا جرم فیر

 ْنِم اهنا الإ ! عِماَسلِل نيب ال ِنْمَمْلاب َةَلِصَتُم ٍةاَوّرلا ضب ْنِم ْعَقَت ظاَفْلَأ ید

 تدخلا بلك

 «لاعفألا يف لو َجاَرْدِإلا نأ ىلع ليلد هيف (ظافلا) :ُةَناََي هلوقف 71 ےس ۰ IG لب يع اسس ۰

 «(بيردتلا عم ۲٦۸- /۱) (بيرقتلا)و «((40 ص) (ثيدحلا ملع عاونأ ةفرعم) :رظنيو «(48ص) )١(

 )١/ (ثيدحلا مولع راصتخا)و ؛(٢٢۲ص) (حارتقالا)و ۲٥٢( /۱) (قئاقحلا بالط داشرإ)و

 .(تکنلا عم -550١ص) (ةهزنلا)و ء(۸۱۱/۲) (تکنلا)و ٤(



CDىلع ۃیضرلا تاقيلعتلا  

 .ٍلاَوْكَأْلاِب صاح وُہ اَن
 م ْنَمِم ربخلا اَور ضْعَب دَ اًهَفيِضُي :يأ (ةاَوُرلا ٍضْعَب ْنِم ٌعقَي) لوو

 .ْمُهَنوُد ْنَمَق َةَباَحَّصلا ُلَمْشَي اذَهَو ِداَنْسإلا ِةَلِسْلِس يف

 کاورخآ يف راتو هاا يف َةَراَتَو لَو يف ًةَراَت ُعَق ب علا يف جارد

 ةلْمُ ِفطَعِب عمي هلال ؛ ؛ڈٹکالاد :وُہ اھٹِم ٌريخألا نأ رجح جام كد

 .27ةلمج لع

 . لیل : هاب یناثلا ٍنَعَو ء' اج ردات : :هّنأ ب لوألا مْسِقلا ِنَع َلاَقَو

 ُجاَرْذإلا ٌدْعْبَيَو» :ِلوُقب ْنْنمْل ٍطَسَو يف جار ذإلا ِنَع يحلل ظفاَحْلا ربَعَو

 0 '(ِنْنَمْلا طَسَو يف

 مالك َعَم یر رت کاکام يل هس ادعو

 ,مدقَتمْلا رجح ِنْبا ظِفاَحْلا

 ليوا لال اتنأ) وا (ِنْئَمْلا طَسَو) يف جاّرذولا نوک يِف ٌببَّسلاَو

 ت
3 

 .ُدَجوُي دقق َلِإَو «وزييْمَت نام مدَعَو وتقدر هرسعل

 )١( (ةياغلا)و ء(۸۱۲ /۲) (تکنلا)و ء((١۱۲ص) (ةهزنلا)و ء(۲۲۸/۱) (عنقملا) :رظني )۱/ ۲۹۹(«

 .(۷۷-۷۸ص) (رہألا حيضوتلا)و

 .(۸۱۲ /۲) (حالصلا نبا باتك ىلع تکنلا) :رظنيو (اهيلع تكنلا عم - ١705 ص) (رظنلا ةهزن) (۲)

 .(۱۷۱ص) (رظنلا هيجوت) :رظني .ٍناث ّلاثم هل دجوي نأ زعي هنإ :مهضعب لاق لب ء(۸۱۲/۲) (تكتلا) (۳)

 )٤( (تکنلا) )۲/ ۸۱۲(.

 .(58ص) (ةظقوملا) )٥(



 © تينوقيبلا تموظنملا

 ْنِم “”نيحيجصلا يف َءاَج ام :َنَْمْلا ءان وأ ٍطَسَو يف جارڈإلا لاَقعِ

 و یک ولا وھی یک ۴ ناک A aad مثال :هيفَو ولا و اوو ةشئاع ثیدح
 وو < و

 ..ددعلا تاوُذ يالا «دبعتلا وهَو «هيف ثنحتف یءارح راغب

5 

20 

 ٌيِرْهْزلا لوق ْنِم ٌةَجَرْدُم اھناب '''ملیلا له 0 تی “ائر 71

o 

 ديِمَحْلا دبع ث وت ۳ ام :ناث لام

 تغوص :ْتَلاَق ناَوُفَص تن رعب ْنَع هی 1 أ ْنَع َةوُرَع نب ماسه ْنَع رفْعَج نب

 ۶ء۰۰ 2 2
 2ر

 يف مهوو اسم ْنَع ٍديَِحْلا ُدْبَع هاوَر اد :ئنطقرادلا ظفاحلا لاق

 ہے أ وأم

 رك ذ سم نَم :ٌلوقي هللا وسر

 بهل يتلا نع ةرشُب ثيِدَح يف َكِلَذ ِهِجاَرْذَِو (ْفّرلاَو ِنينَألا) رك

 وع

 نع تالا ءاوَر َكلّذك «عوُفرم ريع ةَورُع لوق ْنِم كلَ نأ ظوَحَملاَو

 اگ ص1 نوک مهتم «ماشه

 ےس

 و ۶ نإ
 ِتْنِب ۃرسُب ْنَع هيا نع ًةوُرَع نب ماسه ْنَع َبوُيَأ ِثيِدَح ْنِم ُهَلَتس

 وہ یے و
 م

 ٦٦١(. مقر) ملسمو (۳ مقر) (يراخبلا) )١(
 .(۲۳ /۱) رجح نبال (يرابلا حتف) :رظني (۲)

 64405 و كل ف كشلاوركذلاو وبدلا لبقلا نمل ف ىورام با 0

 يواطَم نم اهريغو بِلاوَحلاو طابآلاك نباغَملا ٌلوصأ يهو «غافرألا ٌدحاو :حْنَملاَو ٌمَّضلاب ْعْفُرلا )٤(

 ناسل) :رظنيو ء(٦٦٦ /۲) (ةياهنلا) يف ريثألا نبا هلاق .قّرَعلاو حَسَّولا هيف عمتجي امو ءاضعألا

 ٤١۹(. /۸) (برعلا



 ىلع ۃیضرلا تاقيلعتلا تر

 ۶ے ۔ے۹ و رسک ت ر ٥ ر 4 ر تال د ےک و یر یک یے 7 م
 .(اضوتیلف ہرکذ سم ْنَم» :لوقتي ٌةيَكوْللا لوس ر تَعِمَس اهنأ :ناوفَص

 مس ےس

 ا کن آو یت وا "8۶۶8 تاكو لات

 :اهنم ٌةريثك ٍثيِدَحْلا رجآ يف جاَرذإلا لِمَ

 ارو لا ف ٌيِسلاَّطلاَو «(نّتسلا) يف َدواَد وُبأ هاَوَر ام

 ْنَع ةرّميَخُم نب مساقلا ٍنَع وحلا نب نَسَحلا ِنَع ةَيِواَعُم نب ريو قیرط نِ

 ُدَقَف اذه َتْلَق اًدإَف» :هرخآ يِفَو نهشلا ٌثيدَح «دوعسم نبا نع ةمقلع

 .«دعفاف دْعْنَت نأ تش َتْئِش ْنِإَو مُقَف موقت ْنَأ َتْدِش ٌتْعش ْنِإ ٌكَتَالَص َتيَضَق

 املك ورخآ يف َداَرَف ٌريَمُز ام :©”(ِلَلِعلا) يف ينطقراّدلا ظِفاَحْلا لاَ

 َتيَصَق اَدإَ» :هّلوَق وهو يب يتلا ِثیدحح يف ریَُز ْنَع ِةاَوُولا ُضْعَب ُهَجَرْدَأ

 .ْمُقَن موقت نأ تفس 32 َتْئِش ْنِإ َكَنَالَص َتيَضَق دقت اًذَم َتْلَعَف ْوَأ اذه

 هيف َلاَقو هلي تنل ٍظْفَل نيب لَصََف يهز ْنَع ٍراَوَس نب ُةَبَبَش هاوَرَ
 حلا نع ناوت ُنْبا هاوَر ٌكلّذكَو «مالكلا اذه ٍدوُعْسَم م CE نبا لاق :ریھُز نع

 .«ُباوَّصلا وُھَو دوُعْسَم ِنْ مالگ ْنِم ليا مالک لَصفَو هنيََو حلا

 ا رك ُتيَح ”(ننّسلا) يف ُهوُحَتَو

 ١58/1١١(. مقر )١/ (ننسلا) )١(

 .(۹۷۰ مقر) (۲)

 .(۲۷۵ مقر) (۳)

 )٤( )۱۲۸/٥(ء (ثيغملا حتف) :رظنيو )۱/ ۲۸۲(.

 )٥( ) /۱ه7” ص 3(.

eR 1 0 یر ہر ےس 

 ْنِم ُهَلَعَجَو ریھز ْنَع ُهَلَصَف هبابَش نأ رک



 02 تينوقيبلا تموظنملا

 5 لا 4 وہم مو a 07 4 و 20 2 ا 2 2

 كيدكل ٌرخآ لصف دقو «ةقث ةبابس « :ل «هنع هدنسأ مث هلل 00

 0 هسا سس نإ 3 رع 23 ر يفقه هر ٥ مي هلع نی

 مآلك ْنِم ُهّرخآ َجَرْذَأ ْنَم م ةياور نم حّصأ وهو ٍدوعُسَم نبا لوق نم هلَعَجف

 ربیغَتب هيف ةملاَحُمْلا ْتَناَك ام وُه :احالطضا هلیِرمتَ داتسإلا ُجِردُم امو و ےس ر ٥ ےس ص

 0-0202 قايس
\ 

Eaداتسإلا جردُم ٌروَص : 

 .(٢)ص و ° ۔: و

 ْمُهْعَمْجَيَف ۃاَوژلا َنِم ٍدَدَع ْنَع ٌتيِدَحْلا َلَمَحَت يواّرلا َنوُكَي نأ لوألا

 .ٍفالتخا نيم ْمُهَتيَب َعَقَو اَم ني نأ َنوُد ءِدِحاَو واتسب

 ا ا م وو کو و رک و 933ی
 رح ِجانسإب هدنع هنإف هنم افرط الإ وار دنع نتّملا نوكي نأ :ةيناثلا

 .(تكنلا عم -75١ص) (رظنلا ةهزن) :رظنی )١(

 .(177ص) يراقلل (ةبخنلا حرش حرش) )٢(

 ۲٦۸- /۱) (بیرقتلا)و ء(۹-٦۹۸ص) حالصلا نبال (ثيدحلا ملع عاونأ ةفرعم) :يف اهتلثمأو روصلا رظنت (۳)

 )1١5- (حاضيإلاو دبيقتلا)و «(۲۲۷-۲۳۱ /۱) (عنقملا)و ء(۷٥۲ ۲٥٢- /۱) (داشرإلا)و ء۹۶

 ةهزن)و «(اهدعب امو -۸۱۱/۲) (تکنلا)و ء(٦٦۲- ٣٤٢ /۱) (ةركذتلاو ةرصبتلا حرش)و ء۹

 «(اهدعب امو ۲٦۸- /۱) (بيردتلا)و «(اهدعب امو -۲۸۱/۱) (ثيغملا حتف)و ء(١۱۲ص) (رظنلا

 .(اهدعب امو -17 5 /۱) ركاش دمحأل (ثیثحلا ثعابلا)و ء(٢٦۲- ٣٤٢ /۱) (يقابلا حتف)و



 ىلع ۃیضرلا تاقيلعتلا 2

 .ٍلّوألا ٍداَنْسِإلاِ اًمات ُهْنَع را ُهَيوُرَيف

 نم اًقَرَط الإ ہخیم ْنِم ٌتيِدَحْلا يواّرلا َّمَمْسَي ْنَأ :اًضيأ اَهيِف لذي

 اولا ٍفْذَحب اما وار ُهْنَع ُهَيوُرَيَف َةَطِساَوب ِهْحِيَش ْنَع ُهَعَمْسَيَف

 ؛نیَملتخُم نيداتسإب ٍناَمِلَتْخُم ٍناَنْتَم يواّرلا ىَدَل توكي نأ :ةئلاثلا

eهِداَنْسِإب ِنيئيِدَحْلا َدَح َدَحَأ يو مب  

 e انشإلا يواّرلا قو لاو
 2 -: کوریج مج نم هل هعمس نم غن 2.6 اًنْسإلا َكلَّذب ُهيِوّرَيَف ِثيِدَحْلا َنِم هنأ ُةَعَِس ْنَم نُطق دنع 2ھ رک م ٥

 0 رو ”ت . كى
 ؟حاَردإلا فّرعُي فيك - د

 ےک
oنا ہا ہو 2  

 ّنِم نأ كاته تركو عون اذه ات نا نسف

 نوک رک بالا اھت یل رکا یرھر چ 7ك(

 عم وم لف ليي یا لأ هلع شک یا جلا فف

 ةبخن)و (ةظِقوُملا)ِا ٍلّوَطُمْلا يحرس یف ليصفتلاب اھ دقو تالّرطُمْلا

 .اَمُهَجوُرَح هللا رسي (رکفلا
o ےل 

 :هوجو ْنِم َكِلَّذ ةفرعم ىلإ قيرطلاو» :'”تكنلا) ىف رجح ُنْبا ظفاَحْلا ل ۰ ا یک وا ور یک 3 مے مار ٥ گڈ ى 7

 ےس هةر

 .هجو لكل ةلثمأ برضو /۲) (۱)

 تکنلا عم- ٣۱۲ص ) (رظنلا ةهزن)و ء(۲۱) (عنقملا)و (٢٢٢٢۲ص) (حارتق رتقالا) :رظنيو

 .(۰۲ /۱) (ةياغلا)و )١/ ۹٦( (ثيغملا حتف)و ؛(اهيلع



 م ةينوقيبلا تموظنملا

 ع

 لپ تلا ىلإ َكِلَذ ُةَفاَضِإ َليِحَتْسَي نأ : لا

 لک يتلا َّنِم ةلْمُجْلا َكّلِي ْعَمْسَيْمَكُهَّنِب غباَحّصلا َحّدَصُي نأ :يناثلا

 عوُفْرَمْلا نتَمْلا نَع ٍجَرْدُمْلا ليِصفتب ةاَوُرلا ُضْعَب َحّرَصُي نأ ثلاثا

 ۰ ۰ ۱ .«هلئاق مآلكلا فيض ْنَأب هيف

 ىَلَع َنيِعِلَطُمْلا ميلا لْهَأ ٌصيِصْنَت :وُهو "”َرحآ اًهْجَو (ةَهْرنلا) يف دار
 ۰ قلقا

| 

4 

 ِہذَم يب هللا ِلوُسَر ىلإ ةفاصإلا ةَلاَحِيْسا وُھَو ْلَّوَألا ُهْجَّولا :ُتْلُق

 .نيّدلا لوصأَو ِةَماَعلا عْرّشلا ي نضرش نو كانك ا ڈالا
 ےہ

 انتم وأ اَدَنَس جارْذإلا َءاَعُدا ن اده 5 هَل هنس نأ ىَغَّبي اَنِمَو ٠
 "ديو لع لیلا َءاَف ْنِإ لإ مَا

 ليوم :(جَرذُملا) فرع نأ دعب قوما يف يذلا ظؤاَحْلا کا
 اَب قرا ضب ْنِم ُثیِیَحْلا يا ناب واَر ِظْفَل ْنِم اهنا ٰیَلَع ليلدلا

 َنِم اهنا اَنْحَجَر ؤأ انفّقوت َفْعَض نق ؛قتظ قير اَذَهَو ءاَذَم ْنِم اَذَه ُلِصْفَت ٠6 هم 2 ےک ام رع اک سک و با ےہ یھ <

 .(نْئَمْلا

 .(707 /۱) (ةيادهلا حرش ةياغلا) يف يواخسلا هعبتو «(تكتلا عم -75١ص) (1)

 و ۹۱و ۸۳ /۲) (يرابلا حتف)و ء(۸۲۸/۲) (تکنلا)و 2٠١« 5 /4) مزح نبال (ٰیلحملا) :رظني (۲)

 ٦ (۹۰۱/۳)و و)٤ /  «(EVو)٥/ ۳۸/۷)و ء(۱۹۹ر ۳۱۱( و) ۹۰ /۱١و۸٤((.

 )۳( )ص٦۸(ء (حارتقالا) يف دیعلا قيقد نبا راصتخاب هوحن ررقو )ص٤ ۲۲(.



CDلغ نخ فذ فل  

 ''ےارْالا ٌباَبْسَأ -ه

 :اھنم ةدِع بابل جاردإلا عقي

 2 0 و

A 2 

 .ظفل بيرع درع 21

 .ْمُهُطَلَغَو ِةاَورلا ٍضْعَبأطَخ - تا

 كلا اعلا

 :جاَرذولا مكح -و

 ريغ ن اَوُمِوَس امك ل هلل لور ٽیداخآ هلا يوي نأ لضألا

 رم ةبحاصو ٌريِطَخ رم هلع ُلٌوَقَتلاَو ءعيحَو ُهّنأل ؛ٍصْقَن وا دايز

 "راج یک عكف ةقعتملا جافا نأ لک مذيل لئآ ست دقات عَ

 جاَرْذإلا ّنِم ٍءيََش دمعت زوجي ال ال هن ْمَلَعاَود :حآلّصلا ْنْبا ظفاَحْلا لاَ

 ۰ ۰ “روکذَملا

 )١( (بيردتلا)و «(۲۸۱-۲۸۲ /۱) (ثيغملا حتف) :رظني )۱/ ۲۷٤١(« (يقابلا حتف)و )١/ ۲٠١(«

 .(اھدعب امو -۔۷۳ص) ركاش دمحأل (يطويسلا ةيفلأ حرش)و ء(۱/٣۲۳) (ثیثحلا ثعابلا)و

 ۲٥۷( /۱) (داشرإلا)و )5075/١(« (بیرقتلا)و ء(۹۸ص) (ثيدحلا ملع عاونأ ةفرعم) :رظني (۲)

 )١58/١١(( رجح نبال (يرابلا حتف)و ۲٠١(« /۱) (ةركذتلاو ةرصبتلا حرش)و ء((۲۳۱/۱) (عنقملا)و

 (ثيثحلا ثعابلا)و .(7١3ص) (ةياغلا)و ء(۲۹۲ /۱) (ثيغملا حتف)و ٠( /۱) (يقابلا حتف)و

 .(18-79ص) (يطویسلا ةيفلأل هحرش)و ء(٦۲۳ /۱) ركاش دمحأل

 .(۹۸ص) (ثيدحلا ملع عاونأ ةفرعم) (۳)



 و تیئنوقیبلا تموظنملا

 .ِهَقِفلاَو ِثيِدَحْلا لْمَأ عاَمْجِ ما رت :يطويسلا َلاَقَو

 َِلاَدَعلا طقاَس وهف َجاَرْدإلا َدَّمَعَت ْنَم :وریغَو يِناَعْمَّسلا نْبا َةَراَبِعَو ےس و چک ا8 ہے ہک و ورک ر 7o) 3 اساس حس
 ے کے سسر أ ر 0 ا كير رو يد سر

 .َنيِباذَكلاب قَحلُم وهو دعٍضاوَم ْنَع َمِلَكل | فرحی نمیو

 و

 ٌريَغَو یرهڙلا ُهَلعَف َكِلَدلَو ُمَتْمُي ال بيرغ ریسْفتِل جدأ ام نأ يدعو

 ."”(ةّمئألا < نم ِدحاو

 کا ففالتخاب ب مك نام 20 2 یف امو قباشلا

 :هيلع ِثعابلا

 هيف اَت ْدَقَف «ِبيِرَغ ریست وأ ا مكحلا لال ناك ْنِإَف - ١

 یو عو ىرشرلا ةلعق امك فاعف فاو كلذ ا رت نو العلا

5 
7 

 ىَرَي مُهْضْعَبَو هيلع يواّرلا صني نط رَتْشَي معلا لْهَأ ضب دعو

 .صيصنتلا ۱ز

 :ةيدخلا يف لو عيِكَو ناک محا لاق دو" فلا حتف) ينو

 َناَك اَذَكَو ِثيِدَحْلا يف َريِسفتلا رکدَو (يِنْعَي) َحّرط اَمَبُرَو ءاذکُو اَذَك ينعي

 .(۲۷ ٤ /۱) (يوارلا بیردت) (۱)

 .(۸۲۹ /۲) (تکنلا) :رظني (۲)

.(YAA-TAY /۱( (¥) 
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 هناَرْفَأ ضْعَب ناك ِريِسّْتلا َةاَدَأ طقسا اَمّبْرَو اريك ٌتيِداَحَألا ٌرّسَُي يرهرلا

 . دلي تلا مالک نِي َكَمَالَك صفا ول 8 اًمِئاَد

 نآل ؛ىِطْخُمْلا ىلع ج ےس ا E ا

 ُهْنِم رک تم ہیاَقتإَو ِهِطْبَص يف كِل دقي کل < طح دوو یراو اطخلا

 .كلذ

 مارح اَذَهَف وفا ِلوُسَر ِثيِدَح يف بتلا ٍدْضَقِب ٍدْمَع ْنَع ناگ نِ ٣-

 .َنيِعاَضَولا َنيباَدَكلا يف ٌدوُدْعَم بِ بِحاَصَو مَلِعلا لْمَأ يا ها

 :(وتيِفلأ) يف يِطوُيّسلا مظاَنلا لا

 حماسي دق ريفا هلا يِدنِعَو واقوال كو

 یس رس 0

 الم "0 11111 ی۰

 ,ھ 990-۹ ا نري 5
 کئ ر5 اع ضو ءاضيأ جارذإلا يف لذ اده ورث

 مہ وگ ئے < ° وو وذ سرک 4 < سو ب وع ار کرم
 مل هناو كلذ نم ِهداَرم ِروھظِل ؛هلعاف هب ذخاّوي ال هنع وفعُم اذهو

 رض ع هے َ 0 o 0 دم ھ8 ۶4 و 20 ےیک مه« هر

 ةَملَک ريسفت مکحک ةمكحف دری دق اًسْبل حضوت وأ ليزت ةدئافل الإ كلذ عتصَي

 ءاَوَّسلا ٰیلَع يِهقِف مكح ِناَيَب وأ
 و ت س

 ترا رز اا :لاَق ''(نتُشلا) يف َدواَد ےن

 )١() /۵مقر 5509(.



 كت ةينوقيبلا تموظنملا

 ءنَمْحّرلا ِدْيَع َنْبا يِنْعَي العلا ينربخأ :َلاَق ِرَمْعَج نبا يِنَْي ليعامشإ انَتَدَح

 "رم َناَك ىذه لإ اعد نمم :لاق یک هلا لوشَر نأ ریه ىبأ َْع هيبأ نع

 .ٌتيِدَحْلا (...ُةَعِبَت ْنَم روجأ لثم رجلا ا 6 1 ۹ 0

 ٍليِلَدب دی ٌجاَرْذِإ يه اَمنإَو داسا َنِم تميل (ِرَمْعَج نبا ينعي ۂمی) ةَمِلَكف

 واد يبا ْنِم ٌةَجَرْدُم اهنا اَمِإ ةَمِلَكلا ِهِذَهَو ء(ييیْعَی) ُةَمِلَك يهو ِةَئيِرَقلا دوُجُو
5-4 

 ُءاَعّدا حصي الو ماَقَتساَو حَصِل اهنودب داتسإلا َءاَج ولو دوا يب نود وا

 !!اًهِجاَرْدِإ

 نما هك

 '''(یكْجُمْلا) یف ئاتلا ُهَجّرْخَأ اَم :ركآ لات
 0 سام ص مو مه < l0 ڈر ےہ 2ھ هوم

 رباج نع حاَيَر ٹی و ا يح ر ةمادق انثدح حضاو

 .ٌتيِدَحْلا «...ةَالَّصلا تيقا وم ُةَملعُب ليتنا ٰیتآ ليربج نأ» : هللا دبع نبا

7 EE 0کپ ربخَأ :لاق و  

 دوُجُو َكِلَذ 00 ّلَد ِداَيْسِإلا يف ٌةَجَرْدُم (باَهِش َنْبا يِنْعَي) ةَمِلَحَف

 َنوُد ْنَم ْوَأ ُيِئاَسْنلا اّمِإ اھل ُحِرْدُمْلاَو ؛(يِنْعَي) ملک 3 ةيوقلا ةتيرقلا
 رعد تماشا اَمَّلَو ؛ٌحَصَل ةَمِلَكلا وذَم ريع ْنِم داتسإلا َءاَج ْوَلَو نئ انا

 .اًهِيَلَع َليِلَد ال ذِإ ؛جارْدإلا

1١ 

 أ

 ۸ م۶ 52ع
cSتي وا  

 ) /۱()۱مقر ٥۱۲(.



 ىلع ّييضرلا تاقيلعتلا 2

 وه

 :هلوق

 ٥ 0 ےس 0 2 رس ص

 ةخأ نع نيرق لك ْىَوراَمم 0

 هلل و: < نود
 اقحح ةفر عاف بلم

1 

 حصا ١

 حرشلا

 دل لا 1 يف ِثيِدَحْلا ماَسْقَأ ْنِم نوُرُشعلاَو ٌعباّسلا اذه

 جدلا ثيدحلا وُه ماسالا نِ َنوُرشعاَو عياَسلاَو يأ (9) :هلوقب هيلإ راش
 :نیرق لک هوَ ينل ْتيِلَحْلا ا ارق لک یر ام) :لوَقِب اَت چپ ہی حت ض

 ءاَهْلا ٍناَكْسإب (ِوخَأ ْنَع) " !'بجاَصُمْلا : هب هَل وُہَو ءار : َلَع ْعَمْجُيَو

 “۶ مابا

 ٣ئت الا 52 روم 2 لع هرصقو :ففولا هن لع وأ ارو

 .“واتسإلاَو سلا يف ُهُِراَقُي وأ هيِواَسُي ْنَّمِم يأ :َتْعَمْلاَو

 ٍناَنيِرَملاَو» :هِلوقب " (ق رْعَمْلا) 8 ُمِكاَحْلا ظِفاَحْلا ُهَنَيَب احالِطْصا نب رَقلاَر

 .(اَمهداَتْسِإَو کھ َبَراَقَت اَذِ

 ۳٥٣(. /۳) (طیحملا سوماقلا) )١(

 .(۳۰۹ص) (ثيدحلا ملع عاونأ ةفرعم) :رظني (۲)

 75١6(. ص) (9)



00 

 سلا یف ُهْنَع ٰیّوَر ْنَمَو ياوّرلا كراشت» :ةنأب رجح ے نبا ا َرَبعَو

 ° قلا

 وأ يِقَللا ٌءاوَس- هب ُداَرُمْلاَو كالا َدْنع امك (داتسإلا) وه (َىَقْللا)َو
2 

 )ةه ل١ يف ظفاَخلا ہوا امك َخياَشَمْلا نع ٌدخألا وه :-داتشإلا

 ٍديِدْشَتَو ِةَلَمْهْمْل | حتفو ميلا مصب (ٌجّبدُم) :اَهيَلَع لطي ةياورلا هذه

 . ”ةيِج هرخآَو ةَدَحَوُملا

 ھ۔ م < كي رو رہ ها. E ےک
 وهو «ةيقوف ةانثم دعب ةَمَجعَم ٍءاخب (ةختناو اقَح هفرعاف) :هلوق

 سا م

 .راختفالا

 اكن لاو او للا ولاا :(ِناَسَّللا) يِف روظنم نب دا َلاَق

 :ُلاَقُيَو ءاَحت :ُلاَقُي الو ءٰیَحَتْناَو نلف ين : لاق ..َيِحْنَو ْىَخَتْناَو وُخْنَي

 0 ”(مّظَحَتو َرَخَتْفا يأ اَنيَلَع نالف ٰیختنا

 .ِهكاَرْذِإَو ِهتَقرْعَمِب تأ خفا او

 مهم حوت وه» :يواَخَّسلا ظفاَحْلا لاق ؛ڈئاوف ء2 مهم عولا اَذَع اده

 َناَك ْنِإ ءْنَعِب ِواَولا ٍلاَدنِإ ا ٍداَنْسإلا يف ةَدايَرلا ّنَظ ْنِم ُنْمألا :هطْبَص 3

 .(ةهزنلا عم -۹٥۱ص) (ركفلا ةبخن) )١(

 ۲٤۹(. /۲) يوانملل (رردلاو تيقاويلا) :رظنيو «(اهيلع تکنلا عم - ١15 9ص) (رظنلا ةهزن) (۲)

 ۲٢١۷(. /۲) (بیردتلا)و ء((۱۱۷ ص) (رہبألا حيضوتلا)و )١79/5(« (ثيغملا حتف) :رظني (۳)

 .(۳۱۳ )٤( )۱٥١/



 7 1 علا

 تك

 ٍنيَمْسِق لإ مهلا لأ ُضْمَب اهَمَسَق ِنارفألا هيا :ئكؤألا ةّمَّتا
 کتاب ىكُملا رفت ءرَحَالا نع امهم دجاَو لک يوري ن نأ :لّوألا

 .وڻلا ِلوخب حاَضيإ ُديِزَم يِئأَيَسَو ءَقَبَس اَمگ

 اذه نع ُرَحآلا يِوْرَيَالَو ِرَحآلا ِنَع ِنْنيَِقْلا ُدَحَأ يوري نأ :يناثلا
 پہ و

 .(ِنارَْألا ةياور)ب ل مسيو رجيم 2

 رجح ِنْباَو "'حًالّصلا ِنْباَو ."ِمكاَحْلاَك ٍظاَفْحْلا َّنِم ٌعْمَج اذه ٰیَلَعَو

 2 ےس ےس

 .ٌسْكَعَالَو َنارْفَأ جید ن1 دم عو ناسا لوألا ا

 أ دن ميرفت نِ بت َقَبَس ام ٰیلَع ُنِقاَرِعلا ٌظِفاَحْلا ٌضَرتْعا :ةيناثلا هم
 هَياَوِ َحّبَدُمْلا نَا ٰیَلَع حآلّصلا نبا ةَعبتَ ُمِكاَحْلا ُهّرَصَق ٌهَرَصَق اَم» :ٌلاَقَف ُهَرَكَذ

 )١( (يوارلا بيردت) :رظنيو ء((٤/۸٦۱) (ثيغملا حتف) )۲/ ۲٤٢(.

 )٢( (ثيدحلا مولع ةفرعم) )ص۲٢٢(.

 .(۳۰۹ص) (ثيدحلا ملع عاونأ ةفرعم) (")

 .(تكنلا عم -0١115١ص) (رظنلا ةهزن) )٤(

 ؛(۷۳ص) (يورلا لهنملا) :رظنيو ء((۱۱۷ص) (حيضوتلا)و ء(۸/۱٣۳) (ةيادهلا حرش يف ةياغلا) )٥(

 )١58/5(( (ثيغملا حتف)و ء۰٠ /۲) (عنقملا)و ٥۳١۷(« /۲) (ثيدحلا مولع راصتخا)و

 ٤٤٢٢(. /۲) (بیردتلا)و



 022 ةينوقيبلا تموظنملا

 .هاَرَكْذ اَم ىلع سیل ؛نیتیرقلا

 نیتیرق اَناَك ٌءاَوَس «رخآلا ِنَع ِنيَيواَّرلا َنِم و :َحّبَدُمْلا اَمنَِو

 ةَباَوِر ْنِم ِرَخآلا نع اهِهِدَحَأ ُةَياَوِر نوكيف ءرحآلا َنِم ربك اَمُهُّدَحَأ ناك ْمَأ
 ."”«رِغاَصألا ِنَع رباكألا

 ُلَوَو عوَتلا اَذَه يِف فَلا ْنَم لَا وُهَو َيَطُقَراَدلا ظؤاَحلا ناب لَ
 ؛ِنيَنيِرَق امهِنوكب (جّبَُمْلا) هباَتِك يف يَ مَل -ْمِكاَحْلا هَلاَف اَمَك- ُهاَّمَس نم
 ےہ 010

 ناف
 جے گ

 ةَياَوِرَو ركب يبأ نع ي نيبنلا ةياورو هك ئبنلا نع ركب يبأ ةَیاَوِر هيف ركذ
 | ت ا 3 ےس و

 ....«ٌرَّمع نع ةي هنيا ورو لَ تبنلا نع رْمع

 ٍةَياَوَرِك «مهنع اوور َنيِذْلا نيعباتلا نع ةباحصلا ةَیاَوِر :اًضيأ هيف ٌرَكْذَو

oo ~2ه < يعمر ه1 متم ا رہ یھ او دج <٥ ے رہ ےہ رس  o, 
 تہہ سج یر

 .ٌةَريِثك ةلثمأ رکذو...هنع رز ةَياَوِرَو «شيبح

 E باتا ةياور کک 4

 ےہ

 ةَياَوِرِك ؛عابتألا عابتأ نع نيعباتلا عاَبنأ عاب ةياور :اًضيأ هيف رکذُو

 ْنَع قازرلا بع ةَياَوِرَو ءِرمْعَم ْنَع قاررلا ربع ِةَياَوِرَو :قازرلا دبع نع رَمْعَم

 ةیاوِر هيف رکد َكِلَذَكَو نع مهتياَوِرَو «ينيِدَمْلا ِنْب َيلَعَو لّبتَح ِنْب َدَمْحَأ
 ےس ا لا ا حبس

 .(۲۹۰ ص) (حاضيإلاو دبيقتلا) (۱)



oDىلع ۃیضرلا تاقيلعتلا  

 ےہ
 یر م٢ مم سا

 لک ةياورو ا نب هللا دبع هنيا ٍنَعَو «يناتسجسلا دواد 58 نع دّمح

 .كِلَذ ِریَغَو ,رخآلا ِنَع اَمُهنِم
 FE دخلا صر ىو
 ِنْيَّذللا ِنيَيِواَّرلا ِنوَكِب صَتْحَب ال َحَب | َّنأ 2ت :لاق و

 7 ”«ملعأ هللاَو َكِلَذ ْنِم مَعَ ءا لب نیتیر وکلا نع امم لک اكو

 تر رہ تلق

 ٌظِفاَحْلا اًضيآ اهتم «(جّبدُمْلا)ب علا اًذَه ةَيِمْسَن ةبساتم ام :ةلاثلا ُةَميَلا

 تتس تک 1 تل یک ا 2 3 ("”(ِييفَتلا) يف ُنِقاَرِعلا
 الا :(مكْحُمْلا) ٌتَحاَص لاق لاال َحَبَدُمْلا ناف ې ل كلڌب

 ..هترش ا 5-209 ةجابیدو - تلا ٌبَّرعُم ٌييسِراَف «نييزَتلاَو 0

 ِناتیرق هيف عمتجُي + يذلا دانسالا ناف نم اذه ناک اَذِإَو

 نيَمِلاَع اَناَك اَذِإ ایف يلا مَنِ رياكألا ِنَع ِرِغاَصألا 5 ةياَور ْنِم ٌرْخَآلاَو

 يِواّرلا َلَدَع ٰیّتَع «حيجرّتلا ہوُجُو ْنِم ٌغوت اَمِهِدَحَأ يف ؤا اًمهيف زا ءِنيَظِناَح
 .َكِلَذ لجأ لولا ووا ا

 ْنَع لبنَع نْب دَمْحَأ ةَاَورَک «نييزتَو ٌنيِسْحَت َكِلَذِب ٍداتْسِإِل لصَحَف
 2 ےہ

2 

 الاغ ٍناَرقآلا ةي ۃباَوِر عمي اَمَّنِإَو َدَمْحَأ ْنَع ِنيِعَم ِنْبا ةَباَوِرَو ءنيِعَم نب ئّيْحَي

 )١( (بیردتلا) :رظنیو ء((۲۹۰-۲۹۱ ص) (حاضيإلاو دييقتلا) )۲/ ۲٢۷(.

 ۲٢١۷(. /۲) (بیردتلا) :رظنی وء(۲۸۹۱-۲۹۲ص)(۲)

 رهو)) :اهيلع انس ثيداحألا ضعب نع A0٦) /۳) (داشرإلا) 2 يليلخلا ظفاحلا هلاق ام ہدیؤژی(٣)

 .(نسّحلا)ب (جبدملا) فصوف ء(جبدملا نم نسح



 ) 2 ےَخوَعَيبلا توظتنملا

feِةَقِرْعَمْلاِب َنيِريمَتُمْلا ميلا لها نِي یک ا یک - م . 
 ےہ

 . و و 9و

 :ةدحاو ة ةقبط يف جّبتُملا يف نيعقاولا نیتیرقلا نا :َلاَعُي نأ

 لاق اک ءِناَتَجاَبيَّدلا :اَمُهَل ُلاَقُي نيَّدَخْلا َنِإَف ءنيّدَخْلاِب اَهّبُشَف ءِةَدِحاَو 7 ۰

 ٴکاَحلا ُهَلاَق ام ىلع هتي تعما اَذَهَو ء(حاَحّصلا)َو (ِمَكْحُمْلا) اًبِحاَص

 .ِنيَنيِرَمْلاِب صتخُم َحّبَدُم | نأ حاصلا ُنْباَ

 5ک نوف اياك نإ اَمْهنإَف ءداَنْسِإلا ٍلوُرْنِل كلذ 0 ات
 ںیہ

 تو تی ِرِغاَصَألا نَع رباكألا ةَياَوِر ْنِم ناگ تا حمام

 .هْجَولا يف ةَحْرُف لزاتلا ُداَنْسإلا :َلاَق ِنيِعَم ِنْبا نَع

 تک :ْمهِلْوَق ْنِم َكِلَذ ْنوُكَيَو ءاَحْدَم (ْحَب هيلا وكي 3 رم

 نأ ةماغلاَو فو نیا واک قتال و ولا حبق «جَّبَدُم
O س 

 .«ملعأ هللا يناثلا ل اًمتحالا نوک عؤتلا اذهل م خدم وه کا

 :ِناَعَم والت أ ىلإ وَلا َبَبَس َّنأ :هثانك ومالك ةَصَالُخَق
 ُهَحَجَر يِذَّلا وُہَو «نييزتلاَو ِنْسْحْلا َنِم :لوَألا

 يأَر ٰیلَع ہوُجَولا انجاب اُها ؛اَمهِئاَويْسا يف نيّدَحْلاب هيلا :يناذلا
 .هلوقب لاق ْنَم و ِمِكاَحْلا

 هدعبتساو ؛حْذَمْلا ال ٌمَذلا لیس ٰیلَع وُهَو ا :ُتلاثلا

 و دملا ف َفَرَع اًمِل ُمِكاَحْلا ظِؤاَحْلا :ًةعب بارلا همنا



 ىلع ةيضرلا تاقيلعتلا 2

 (ْجّبَدُمْلا وهف هنَع ُنيِرَقلا ٌكِلَذ يوري مّن هِنيِرَق ْنَع ِنيِرَق :  # o<ےں سک هر  rمهدوم عجب وعمد ھ ND) سا ص

 نیک وَ ای وخت ٰیلَع رج هلأ يتلو لولا يف ظلت نك

 ةياَورب :هیف لثم هدف .-َيِقاَرعلا نع ُهلَقَتَو را کس

 ام لالا اذَکَو محا رَ قارا دْبَع د اوريو قالا ْبَع ْنَع لبنح ِنْب َدَمْح دت

oوچ  

 هباتک يف ينطُقَراّدلا ظِفاَحْلا ُهَرَكَذ اًمِم لاَتمْلا اَذَه نأ ٰیرت لٌماَتلابَو
 ر

e 

 a فقر سا رگ تما ہلا

 نب دّمَحُم نب ٰییْحَي :ةياَورك ءءاتبألا نَع ءاَبآلا ة ةَياَورب لثم اًضيأ ُهُدَجَتَو

 .ِدَمَحُم نب ئَبْحَي ها ِنَع یي نب ٍدَّمحُم ةَياَوِرَو «هيبأ ْنَع ىَْحَي

 «ُيقارعلا هحّجرو ٌئينطقرادلا ظفاحلا هيلع راس ام وه ُباوّضلاف :ِهيَلَعَو

 ص0 ےس

 س6 ور
 7 ترو سک ۰ 2 2 5

 ؟اًجّبدَم ئَمَسَي لھف «ٍذيملتلا نع خيشلا ٰیوَر َراَذِإ :ةسماَخلا ةَمِيتلا

4 

 خر تہہ :(ةكْزْلا) يف رجح بح ُْنْبا ظفاَحْلا لاق

 يي جلا يج ايو ني ڈوُحأم ذَا رغاصآلا نع رياك ڌار ني
 .نيبناَجلا ٤ نم اوسم م كلذ نوک ْنَأ

 سا

 ةلْبْمَأَو َيِقاَرِعلا ٍظِفاَحْلا ريرقتو ينطقراّدلا ٍظِفاَحْلا عينَص ىَلَع ءان :ٌتْلَق

 .(5١5هص)(١)

 ٥١١(. /۲) (عنقملا) :رظنيو ء(۳۱۰ص) (ثيدحلا ملع عاونأ ةفرعم) )٢(



 022 تینوقیبلا تموظنملا

 نأ ٰیلَع ءا ب «جييْذتلاب هفضَو حصي لب :ُلاَقُي ءمِكاَحْلا ٍظِفاَحْل

 .مّلْعأ لاَ للا حلا يف ةريرفت يَ وبَس اَم ٰیلَع « نييزتلاو نْسْحْلا َنِم

 '”اَمَلْعلا ضْحَب ِهيلَع َُعِبَتَو حاصلا ُنبا ظفاحْلا لاق :ٌةسداّسلا ُةَئَيَيلا

 ُمِكاَحْلا ىك اَمّيُرَو ِداَنْسِإلاَو سلا يف َنوُبِراَقتُمْلا مُه» :(جّبَدُمْلا) يف

 .«ّنَّسلا يف َبراَقَتلا دّجوُي ْمَل ْنِإَو ِداَْسِإلا يف بُراَقتلاب هيف هللا دْبَع

 دت “(ةفرْعَملا) يف ِمِكاَحْلا ٍظِفاَحْلا مالك صن ىلإ عوجلاب :تلق
 اهب رتن وهف ءاَمْمداَنْسِإَو اهم راقت اَذِإ إ ٍناَنيرَقلا» :لاك يع رح ؛َكلَد ريغ

 .حالكلا نبا ظفاحلا دنع كل هجو يرذأ لَو ايم

 يب٥ 2 9 ۶

 ا ۲ زن اھ ےس وو ٠ يم

 ھ1 77070

 لا E اقا یتا ةلثمألاق ءِرِهاَظ ريع اذه :ٌتاوجْلاَف

 در هل غا ان وارق اک یل ین گل ركل 7
 1-6 .ملغأ هلل نإ

 ۲٥٢(. /۲) (رردلاو تيقاويلا) :رظني (۱)

 .(۳۰۹ص) (ثيدحلا مولع عاونأ ةفرعم) )٢(

 /۲) (داشرإلا)و «(بيردتلا عم ٤٤٢- /۲) (بيرقتلا) :رظني ءامهريغو ةعامج نباو يوونلاك (۳)

 /۲) (عنقملا)و ٥۳١۷(« /۲) (ثيدحلا مولع راصتخا)و ء(۷۳ص) (يورلا لهنملا)و (۰

 .(71517/-17557/75؟) (بيردتلا)و ء((۸٦۱ )٤/ (ثيغملا حتف)و ء۱

 )٤()ص۲٦٥٢(.



 سو ركلك مارت سارت ه

 ( قرتفملاو قفتملا -۸)

 3 20 2 20 ٥

 قرتقفُملا نر َكَذاَميف هدضَو

 حرشلا
 وهَو «ةّينوقيبلا ةموظنَملا يف ِثیِدَحلا ماَسقأ ْنِم نوٌرشعلاَو نِماثلا اذه 3 ت ھم ےس ہر ٠ و ےن و 7 ۹ 2 2 ےس ۶

 ےہ زض وک نا وک وا
 .(قرتفملاو قفتملا)

 سس 3 7
٠ w+ 0 ۔ہ 7 لوگو 2 6 “رس 9 2ص ت س 

 ةدحوملا ءافلا رْسکَو قوف ْنِم ةانثملا ٍديِدْسَتَو هلوأ مضب ؛(قفتم) :هلوقف

 . ٍفآلتخالا دض وهَو (قافتالا) نم لعاف مشا :ةغل وهو ءاَهَدْعَب فاق مث )١) تک : م ير و 7 وم ے7 2ے سس هر دخل ےک
 0 ۶ ےس 7 رہ ا ارش 0 ر دت رر م 0.72

 ءاَمْسألا نم قفتا ام :ٰیتعملاو ؛زییمتلا ىلع بصنلا (اطَخَو اظفل) :ةلوق

 مي : 3 ه ے ےس ر وک ےہ ود اب 27 یہ
 (قفتم) لاب وت ہور چا حش فلتخاَو فطخَو هظفل امهوحنو باہنالاو

 ا ٤ ٥ہے٦ و یم ۔ 7 0898,12 مک و ھو وم" 60

 .فقّولا ةن ىلع وأ ِنْزولِل فاقلا ِتَدِكْسَأَو ؛هقباَسُک ُهَطْبَضَو «' ”اًحالطضا

 .(۳۷۸ /۲) (طيحملا سوماقلا) :رظني )١(

 (۷۳۰ /۲) (داشرإلا)و ء(٣۳۱ /۲) (بيرقتلا)و ء(۸٥۳ص) (ثيدحلا ملع عاونأ ةفرعم) :رظنی )٢(

 «(تكنلا عم -۱۷۸ص) (رظنلا ةهزن)و 1٠١(« /۲) (عنقملا)و ء((۱۲۷ص) (يورلا لهنملا)و

 )۳۱٣/٢(. (بيردتلا)و ء(١۱۲ص) (رہألا حيضوتلا)و ء(۹٦۲ )٤/ (ثيغملا حتف)و



 0 وفا ةمراملا

 ِقْمَتْمْلا دض :يأ ؛(ُهَدِضَو) :هلوقب هيَلِإ َراَشَأ لوألا لباقي ٌمْسِق كاته

 َفلَتْخحاَو ةطحخ و ُهْظْفَل یتا ام : :وُهَو (قِفَتُمْلا) َنِم َمّدَقَت اِي د

 َمدَقَت اَمِل ٌفاَقلا والا رو ميلا م صب (ْفِرَتفُمْلا) عو هّصْخَش
 و

 .'(قاقتالا) دض ٍلِعاَ مشا :ةَعْل وُهَو ءابيَِق نايب

 نيالا نط عِفَر ف ءسْبللا نِي 7 عؤتلا اًَذَه ٍطْبَض َةَدَياَفَو

 ذا ا يلا با
 ےہ

 تے ہک ہے

 گل

 ب هاَمْسَأ الِفاَح اًباتِك يدادغبلا ٌتيطخلا ظفاَحلا هيف فنص :ٰیلوالا ا ےک 2 م > ا ہر < ه*
 7 و ٥ هر ےس ےس ۶ یک یو 0

 هيف ٍبيِطَخْلِلَو» 0 نبا ظفاحلا هلع لاق «عبط (قرتفملاو قفتملا)

 ماَسْقَألِل ٍفوَتْسُم ٌريَغ «ليفَح ُباَتِك هلأ عَم وُهَو «(قِرَئْفُمْلاَو قفتملا) باتك
 1 ام ُدكْذَأ یا

 اّشَأَو ءٴهيَلَع ِتاَداَيِز عَم ُهَّصْخَل هنأ رجح نبا طقاشلا کدو

 ) (ثيغملا حتف)و «(تكنلا عم -17/6١ص) (رظنلا ةهزن)و ء(۲۲۳ /۳) (ةركذتلاو ةرصبتلا حرش) :رظني )٢(

 ۳۱٣(. /۲) (بیردتلا)و ء(١۱۲ص) (رهبألا حيضوتلا)و ء٤۹

 .(۸٥۳ص) (ثيدحلا ملع عاونأ ةفرعم) (۳)

 .(تكنلا عم -۱۷۹ص) (رظنلا ةهزن) :رظني )٤(
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 . “هتاف ام ِكاَرْذِتْسا عَم هِيَلمكت يف َعَرَش ُهَنَأَو هلِيَكُي مل هنأ يواَحّسلا BE ا واک ا مس ےہ وک عر 2 وقع م 7ك

 :(قرتفُملاَو قِفَتُمْلا) عوت َماَسَفَأ اَدَدَعُم حالصلا ْنْبا ظؤاَحلا لاق :ةيناثلا و و همه م ےگ رہ 3 0 0 2 م ہہ
 ۲ ص es 1000 ہر 09-3 و مه ىو و ر

 مهئابآ ُءاَمْسَأَو ْمُمؤاَمْسَأ تقفتا ْنَمِم قرَتفُملا :اهدحأف»

 ۶ 2 ا ۶ھ ص e رع دس oF So 3 ےک ا

 .. ةريخألا ةعبرالا مهنم بيطخلا تافو «ةتس : أ نب ليلخلا : اثم

 £ و مس 04 2
 | 3 ۰٦

 7 مم ° 3 5 > 72 ر

 ْتَقَفتا نّمِم ُقرَتْفُمْلا :يناثلا ْمْسِقلا :َلاَق مث مُهَرَكَذ مث

 .َكِلَذ ْنِم رثكأ وأ مِمِداَدْجَأَو مهئاَآ ُءاَمْسَأَو
 ۋا

 ..ِدحاَو رصع يف مهلك ةعيزأ :نادّمَح نب رفعَج نب دّمَحَأ :هتلثمآ نمو 2 ٠ ٠ و روک . ټه سس مے or ویمر oF < كی ےہ

 ةبسنلاو ةينكلا یف كلذ نم قفتا اَم :ثلاثلا مسقلا :لاق مث «مهركذ نع واو عع ل . کریک ° ےہ 2 4 2 3 o م م 4 ھ ےک 22

 .اعَم

 پو یس وے وک وک رک
 نانثا ینوجلا نارٰمع وبأ : مم

 ۰ e مسقل .٠ م رہ ت تا نج اذه سك :ٌعبادلا ۃسَقلا :ّلاَق ف رخآ لام َمَم امَهُرَكَذَ

 ..ةعبرأ :حِلاَص يبأ نب حلاص :هلاثمَو 4 ع ےس 0 ٠ ص 2ے ص
 2 ھم ےس

 ° ھك 3 ہک ٤ى ٠ 4 ےک

 200 7 ضا9 < ے ےک 1 58 ه2 ر ر.

 ...ةقبطلا ىف ِناَبراقتُم ناتثا :یراّصلألا هللا دبع نب دمحم :هلاثم

 ةصاخ مسالا یف َكاَرَيْشالا هيف َعَقَو اَم :سواسلا مسقلا :لاق مث ءامَهَرَكْذُف 6چ نے < جس ںی ا اک 00ا0 و لا يو

 )١( (ثيغملا حتف) :رظني )٤/ ۲٦۹(.



 یف ۃینوقیبلا ۃموظنملا
 ..َكلَّذ ريغب رگذُپ ْمَل ِهِنوُكل َكِلَذ َعَم لَکْشَأَو ةَّصاَح ةينكلا و

 ةصاَح ةَبستلا يف ُقِهَُمْلا كَرَتْشُمْلا :ٌعباّسلا مقا :لاَق

 07 .::ناتشريط لمآ 2 :ُلَوَالاَف ؛كِلُمآلاَو ٌيِلُمآلا :ِهيَلْيْمَأ ْنِمَو

 ےل ¢ 5 7 ا رس تن - ا
 رخ ماسقا ماَسقالا هذه ءاروو :ل هلع الاو اضيإلا ىف داز مس

 اه 7

 0 ه6 س و ےک
 دق هب داَرُملاَف ءن ِنایَبب ٍنوُرَقَم ريغ قرَتْقُمْلاَو فَما َنِم ُدَجوُی ام نإ مث یا

 راو درج ال اور اڑ يِتَأَي اَم اًريِثَكَ هِتاَياَور يف رَظّنلاِب ك كر

 “وقي ال ٌنظِب كلَ يف اولا امّيُرَو ہنع یورَمْلاَو يواّرلا لاح 5

 رشک ءِبَحّشلا رشک یگ ساو باب اًذَه» :ريثك ُنْبا ٌظِفاَحْلا لاَ

 .“یتاقوآ یف ءىّشلا نع ٍيفْشَكلاَو لَمَعْلاِ

 ےک ل

 )١( (داشرإلا)و ء(۳۱-٣۳۲۹ /۲) (بیرقتلا) :رظنيو ء(٣٦۳-۸٥۳ص) (ثيدحلا ملع عاونأ ةفرعم) )۲

 / ۷۳۰-۷٣۳(ء ((5575/5-571؟) (ثيدحلا مولع راصتخا)و ء((۱۲۹۔۱۲۷ص) (يورلا لهنملا)و

 (عنقملا)و )571-57١5 /۲(« (ثيغملا حتف)و )۲۹۹ /5-۲۸٤(« (بيردتلا)و )۲/ ۳۲۹-۳۱٣(.

 .(۳۲۹ /۲) (بيردتلا) :رظنیو ء(٢/١٦٦٣) (ثيدحلا مولع راصتخا) (1)



 ىلع ۃیضرلا تاقيلعتلا هوو

 (فلتخملاو فلتْؤملا-۲۹) والد

 :هلوق

 طط لاق ف (89)

 ل اَلا ا او

 حرشلا

 وهو ةموظنَملا اهتتمضت يتلا ماَسقألا َنِم َنوُرْشعلاَو عساتلا وه اَذَه

 .مهُم عو وهو «(فِلَتْخُمْلاَو فِلتْؤُمْلا)

 فض عم م ٍفيحْضَتلا 20 :ينيِدَمْلا ُنْب ب ىلع ظِفاَحْلا ماما لاق

 ا

 هلْبَق َءيَس لَ ساقلا اَهّلْخْدَي ال َءاَمْسَلا نَا :ْمهِضْعَب دنع ٌببّسلاَو
 و

 ۲ ہہ ےک ے ےہ 2ر

 .هدعب الَو هيلع لڏي
 ر جار اگ یر و سر تاک یک و اھ نہ و یک گرم و
 ةفرعي مل ْنَم ءليلج نف اذه» : (داشرإلا) يف يوونلا ظفاحلا لاقو

 )١( (ثيغملا حتف)و «(تكنلا عم -117/7/-17/5ص) (رظنلا ةهزن) :رظني )5/ ۲٢(.

 ؛(١۱۸ص) (ثيدحلا ملع عاونأ ةفرعم)و ء(٢ص) يدزألا ينغلا دبعل (فلتؤملا) :رظني (0)

 .(۲۳۰ /5)و :(55 /۳) (ثيغملا حتف)و(۱۷۷ص) (رظنلا ةهزن) (۷٥۲ص) (حارتقالا)و

 )٣( )٦۹٦/٢(ء ص) (ةظقوملا) :رظنیو ۷۰(.



 ® تينوقيبلا تموظنملا

 تدخلا لْمُأ او معلا لأب هلُھَج حقي یو رو ةٌؤُطح رثک

 .حالّصلا نبا ظفاحلا ُهَلاَق امك ''؛اًلجخُ مَدْعُي ْمَل» :ُهُدقاَقَو

 ومو ندم َنِم معلا لْهَأ حالِطْضا يف :يأ ؛(َفِئْؤُم) :هلوَ
 قدا د ءریَخْلا 0 یا و (َفّلَتْتا) نم ٍلِعاف مس

 کک

 لات ےہ فلا ءاَمْلاَت اوفلاتف ءاَفَالِتْن ا فَلتا

3 

0 

 اذ

 ام) :لُق وأ ءِظْمَللا َنوُد (طَقُم طَحْلا قف و لوف يف دزو حا ضالا يو

 ."”حلّصلا نب ا ظِفاَحْلا هلق .«ُةْنَعيِص ِظْفّللا يف ْفِلَتْخَتَو هتروص ّطَخْلا يف قت

 «هرخآ ىف يش ذ ِءاقلاب (ْفِلَتْخُم) وه 2 ِفلَتْوُكْلا 7 : يأ كو :هلوق

 .فآلتنالا :دض وُهَر (فالتخالا) َّنِم لا شا هل وهو

 َكِلَد َّنِإَف ؛(ِيِرْحَتلا) يف عوُفولا َنِم رّدخا :يأ ؛(طَلَغلا ٌشْحاَف) :ةلوَ

 اذَه ةَفِرْعَم تَناَك اَذِل رم امك - ِثیدَحْلا لهآ ِةَّص ةَصاَحِبَو مّلِعلا لهب بقي قب امم

 او اف مهل نال ؛ةَميم علا

 اهيَلَعو ٣ اموُخَنو ءِباَسْنَألاَو ءباَقْلَألاَو كاَمْسألا ُطْبَض :یم ٌةّيقطنلا

 )١( ؛ص) (ثيدحلا ملع عاونأ ةفرعم) 4 7(.

 .(۱۸۷ ٥٥/ (ةغللا بیذہت) :رظني (۲)

 ؛(۲۹۷ /۲) (بيرقتلا)و «(595/5) (داشرإلا) :رظنيو ((7 5 غص) (ثيدحلا ملع عاونأ ةفرعم) ('")

 )١٦٦۸/۲( (ثيدحلا مولع راصتخا)و ء((۱۲۱ص) (يورلا لهنملا)و «(۲۷۳ص) (حارتقالا)و

 (رظنلا ةهزن)و «(ثيغملا حتف اهحرش عم -۲۲۷ )٤/ (يقارعلا ةيفلأ)و )۹۲٥/۲( (عنقملا)و

 .(۲۹۷ /۲) (بيردتلا)و «(5 5٠ /۲) (ةياغلا)و ء(۲۰ )٤/ (ثيغملا حتف)و ء((٦۱۷ص)

 )٤( ص) (رببألا حيضوتلا) :رظني ۱۲١(.



 ىلع ۃیضرلا تاقيلعتلا . 2

 مكحلا فالتخا ىلإ يدوب مسالا ٍطْبَص ذإ ؛ةّيمكحلا ةدئافلا بترتت

 a دوق تار
 ھم

 َناَک ام اَذِإ ةَصاَح «ياوّرلا ىلع

 طَّبضُي امَّنِإو «هيلإ ٌعَّرْفُي ورثكأل 58 الر هو نبا ظفاحلا لاق

 ."”«اًليِصمَت ظفجلاب

 “نیم ٰیلَع وُهَو باص ُهَل هْضْمَبَو
 در ام ٌعيِمَج السو ٌمالَس :َلاَقَب ناک موُمْعلا ْىَلَع طْبَض هَل ام :لوال

 ْمَُرَكذَتَو يد

 أ نیکیحٗصلاک یش تار درا د وع ذالا
 كو 72 52

 TG و وس و
 اش اص هو 02

 ںیہ

 3 رە و مم رس

 ا د کو رک او :ةريهذلا ٌظِفاَحْلا لاَ
 ۳ ت
 اع

 ةَقيَقَحْلا يف وهو كَلَمْهْمْلا ِءاَحْلاب (5 َدَمْحَأ) يف ْتَحْبَي دق هنأ ئَتَْمْلاو

 «(۲۹۷ /۲) (بيرقتلا)و ء(٦۹٦ /۲) (داشرإلا) :رظنيو ء(٣٣۳ص) (ثيدحلا ملع عاونأ ةفرعم) )١(

 ,(597 /۲) (عنقملا)و ء(۱۲۱ص) (يورلا لهنملا)و ء(٢/٦٦٦) (ثيدحلا مولع راصتخا)و

 .(۲۹۸/۲) (بیردتلا)و ء(٤٤٥ /۲) (ةياغلا)و «(777 /4) (ثيغملا حتف)و

 .ةقباسلا رداصملا رظنت (۲)

 .(۷۰ ص) (ةظقوملا) (۳)



 عَم مكُحْلا ٌسِكْعَي وأ ُهدجَي ْمَل هنآ ْوَأ يواّرلا ِةَلاَهَجِب َمَكَح اَمَبَرلَف ماجعإلاب

 .ِةَمَجْعُمْلا ميجلاب مسالا نأ مْلَعَل ققَدَو ٌقَقَح ول هنأب ملعلا

 یو و وم A و وار وع او و هاك وا e اگ اگ ا ا
 حتف دهش «نايجع نب دّمجا) : (هبتشملا) ىف ٌیبھذلا ظفاحلا هيف لاق

 22 یہ ول اک وح ںیہ و ھا وق ےک حمس ال وس ٥
 .«نايلع :نزوب ليِقَو «ناّمثع ِنزوپ نايجعو ءرصيم

 (لاَعْکالا) :اًهْثم تافّنصُمْلا هيف اوُهَّتَصَق ُءاَمَلْعلا هب تعا دق نقلا اذَهَو ےہ
 ۶ ربك ر 2 2 0 0 7

 ےن ہرا یو 8 و و 2 2 و کک ت 7 ہوا ا
 اهلَمكا نمو ہدیعم بتک هيف تعنص لف)» :حالصلا نبا ظفاحلا لاق

 ََطْقُت نبا ظفاَحْلا ةَمَتَآَو ويف ٍزاَوْعِإ ىَلَع الوُكاَم ِنْب رصّن يبأل (لاَمْكإلا)
 3 ار - ےس رہ رو و ر9 و 2و 1 ےن

 ملس نْب روُصْنَم هيلع لّيذَو ٰیّرقلا ٌمَأ ٍةعِاَج ْنَع (لاّمْكإلا ةلوكت) مشاب عبط
 MN قرت الات رت ولع کرک و اظرطف یرتشکنالا

 .ٌعوبْطَم (لامكإلا ِلاَمُكِإ
۶ 
 ےہ

4 

 ٍفلَتْؤُمْلا) مساب الفاَح ابتک ٌينطقراَّدلا ظِفاَحْلا اًضيأ هيف فّنَصَو

 هبَْشُم) باتِک يِدْرَألا ٍديعَس نب يملا ٌدْبَع اًضيأ هيف تلآَو ٌعوُبْطَم (ٍِفِلَدْخُمْلاَو

 ُبِيِطَخْلا ظفاَحْلا َكردَتْساَو ناَعوُبْطَم (يفلَتْخُملاَو فلَتْؤُمْلا) باّتِكَو «(ةّبشسنلا

 .(درفم ليد يف ثييطخلا اَمِھهيَلَع ُكَردَتْساَو) :یواَخّسلا ظفاَحْلا لاق

 .("ص) (۱)
 )٢( (ثيدحلا ملع عاونأ ةفرعم) )ص۳٣٣(.



  eہبہ دل 2 م 2ے ھو 3

 ٠ ٠ ےس  0هر اص وی ي  Eوتسي  » ۱نم ۃلا دحأ الاغ بع وت ثحب ںاصتخالا فححا هنكل

 ل ل ر الثم دم وا وا ےہ اپ 2ه ھ2ا و و قت

 ا كك : ك6 ملقا طبقي نتا يعاد سکت لحل

 هيف فيجصتلا َنِم ِنْمَألا 7 عوض و مِل اتئابم َكلَذِل هباَتِك راَصَو ا
eرع ےس ر  

 000 یف ملا حتف) يف يواَحسلا ٌظفاَحْلا ُهلاَق . (ءاَيْشَأ لا ار

 .ٌعوبطَم َيِبهَّذلا ظفاَحْلا ُباَتِكَو :ٌتْلَق

ENريصلت) ب ُهاَمَسَو ءاقنآ ِروُكْذَمْلا ٌيبهّذلا باك رجح نبا  

 .غوبطم (هبتشُملا ریرختب هبتنملا

 ا -يبهلا باتک :یأ- ۾ هرصتخا دَقَو» 3 ىواَخَّسلا ظفاَخْلا لاق

 ةد عم وترك ْنِم ُبَّجَحَتب 2 ےک رے جاو ةَقيَِطلا ىَلَع ٍفوُرْحْلاِب ُهَطَبَصَف

0 - 
 0 و ر ٠ ب ےس هر ۰0

 ا يف َريمَو دّلَجُم يف هلق ءوِراَصِتْخاَو ہریرخت

 ”::باَصنألا ۲ 0

.(YTY-۳۱/6) (1) 

 .قباسلا ردصملا (۲)



 نو تينوقيبلا تموظنملا

 و 3

 :هلوق

 ا وارو يا ةتيكتملاو (©)
 يس < مس

 اة جيلا دعوت ےس
 و 3

 حرشلا

 021 اظ

 َراشا دقو تاک ِةَموُظْنَمْلا يف ِثيِدَحْلا ماَسْفأ نِ َنوُنالَتلا وُہ اه

 ؛(رکنُمْلا) تذدخلا وه ماَسقألا ٤ نِم َنوكالثلا ْمْسَقِلاَو :يأ ؛(و) :هلوقب هيلإ

 (ِراَكْنِإلا) َنِم ٍلوُعْفَم مسا هَل وُهَو اگلا جتقَو نونلا ِناکْسِإَو ميملا مص 7

 ترا ديف وأ زارت ةالا ٌدِض

 وس وک دق ھے وکی ا اوس و نار ع یہ رک ےک فر وو

 ُهَحَّبَق ام لکو ءِفوُرْعَمْلا دض وُهَو ٌرکُْملاَو ژاکنإللا :ِثیِدَحلا يف َررَکَت دقو سٹہ 27 4 هع 2 2 م ر ےس تخم ا ںی و مس

 ثيذحلا : يأ ادع وار 4 هب درفلا) أب مظاتلا ئأَر :حالطضالا يفَو
 م

 ؛(َ) وقير نِ لَا فرع ال وار تاور در يلا : يأ

 )١( (حاحصلا) :رظنیو ل( /0) (رکن ةدام) )۲/ ٦



 ةناتحتلا الا نقب (ُلمخَب ال) ُكَقِيئْوَت :يأ (ةليِدْعَت) ُدَرَمَتْمْلا يواّرلا اذه

 نیا :َمْلاَو ٌةرَوُسْكَم ميم اَمدْعَت "ست ۳ ءاَحْلا ِناَكْسِإَو 237 :

 وو << 7 يس

 اعله لیت و ن ملي هلق دُدَمَتلِل الها سیل هنوکل ؛(اَهّرَمَتلا)

 .(ِّرَمَتلا) ِثَحْبَم يف هاب قبس

 ٍةَفِص عضم يِف هرخآ ىلإ (.. .ادغ) :مظانلا لوق يِنَع اکا دھر

 يذلا يواّرلا نأ ةَلْمْكلا وذَم ُموُهْفَمَو «(وار) "ھ000 وهو وال

 لح 7 يو ھو خ1

 ربتعب الف ِثيِدَحِب د درفت ْنِإ و

 رتی (دُتلا) ڪم يف كي

 قوُبْسَم وهو کرکْنْمْلا) ٌّدَح يف فيِرْعَتلا اذه َراَتْحا ْدَق ٌيِنوَقَِبلا مظاَنلاَو

 ناک اشا یس دقو رک دخ

 و أ روتسملا درفنا اَذِإ اًمَأَو» :"”(ٍتكتنلا) ىف رجح ْنبا ظفاحلا لاق ١ وس e >£ ےڑ ت س 7 اک کک
 خیام و یس صعب نو صعب ىف عوسب را ال ءيَكب ضب نو دات صخب يف فمما وأ ظا ءو قوص ما

 E E يكيلو نها اَذَهَف ؛دماُک ًالَو هَل

 .(ْثيِدَحْلا

 .(ووَمَتلادَو (ذاَسلا) ِثَحْبَم یف هاب مَدَقت اَم وظني

 لق (ذاَّشلا) ِثَحْبَم ْنَع مالکلا يف اَب قَبَس امك اًدج مهم ٌّعوّنلا اَذَهَو

 .اًضيأ نْنمْلا يف َُمَيَو ِداتسإلا ين ُمَقَي وهو ُهُرْرَك

 )٦۷٦ /۲( )1(۔



 2 تينوقيبلا تموظنملا

 لح يف بتم دیش اک
2 

 o or ےک ° ا 6ے 7 مت

 یی رت < یتیرط ْنِم ' '(ةَيلل أو مويلا لَمع) يف ي ُ ا :ٍلاَح َنوُد

 ہہ ست رس یہ

 ا لا ابو :لاَق ا بتلا

 نشل اغا زین: لٹیلت لا م هر هَل لیق اَذِإَو هللا ُمُكُمَحْرَي

 الإ َنامیلُس َّنْب رَمْعَج ىَرأ لَو ٌرَكْنُم ٌتيِدَح اَدَه» :ُّْئاَسنلا ُماَمإلا اق

 َةَرْصَبلا بئاّسلا نب ٌءاَطَع لَحَدَو «طالتخالا َدْعَب ٍبْئاَّسلا نب ِءاَطَع ْنِم ةَعِمَس
 ےہ

 يفق هرم َرخآ ُهْنِم حمس ْنَمَو «ٌحيِحَص ةثیِدَحف ٍةّرَم لوا هْنِم حمس ْنَمَف «نيترَم , ۰ مت مون ےس و ےک رہ ff ے ےک ا * وه ترص

3 

 ,"”(نَتّسلا) يف دوادوُبأ هَجَرْحَأ ا :ةدّرفت لمتحُيال ْنَم دنت ركك لا

 0 0 گلا يف پس جیو و E تلا

 اَحْلا تير ْنِم e اًمَعضلا) يف ُيِيَمُعلاَو
 م مو م

 تحت ون 00-02 0 اق ف َةَريَره يبأ ْنَع نيريس نب ِدَّمَحُم ْنَع راتيد

 و

 .(رَشَمْلا اوُمنَأَو َرعَّسلا اوُلِسْعاَف هب َةَباَنَج ة 3ش ئ

 ۳۳٣(. /0) ينطقرادلل (للعلا) :رظنيو ء(٢۲۲ مقر) (۱)

 ۲٤۸(. مقر /۱)()

 ) /۱()۳مقر ۱۰١(.

 )٤()۱/رقم 0910(.

.)۱۷۹۸ /۱( )٥( 

.)٦( )٦٦٦١/١( 



 ىلع تیضرلا تاقيلعتلا 22

 .«(ٌفيِعَض وُهَو كنم ُهْتيِدَح ِهيِحَو نب ُتِراَحْلا» :َدواَد وأ لاق

 2 2 هک ےک ۔ ۔ ها. و ۔ ا. هە مل
 الإ ةف د ال بيرغ ْثيِدَح ِهيِحَو نب ثِراَحلا ثيِدَح» :يذهرتلا لاقو

33 
 ےس

 بیس رک اساس نرس
 درفت دقو ِةَكِئَألا ّںِم ِدِحاَو ُريَغ ُهْنَع ىَوَرَو كاذب سيل حش وُهَو ءهییدَح نم

 ا هب درفت :يقهيبلا َلاَقَو

 :َلاَق مث يشب ُهئيِدَح سیل ہا 7 7 20 ے ہے
 اهيو يِناَْسِحَّسلا واد يبو «ٌيراَخُبلاَك لیلا لا ْنِم اًضيأ هيَ ا

 ةه يبأ ْنَع ِنَسَحْلا نعو سرم هلك بلا نع نَسَحْلا نَع ىَوْرُي اَمَّنِإَ

 ) ناف 1



 2 تينوقيبلا تموظنملا

 )١؟-المتروك( 56

 درا ا وات كورت (91)

Eفل1ا  E 

 حرشلا

 وُمَو َةَموُظْنَمْلا يف ِثيِدَحْلا ماَسْقَأ ْنِم َنوُتاَلَتلاَو يِداَحْلا وُہ اَذَه

 .كوُرْيمْلا ِثيِدَحْلا ةَفرْعَم

 ةَدياَف ال اَمَو ءُطِقاَّسلا وهو (ِكرَّتلا) َنِم ٍلوُعْفَم مسا :َةَعَل (َكوُرْيمْلا)َو

 اف
 ےس ھر

 ےہ
 ع

 يأ ؛(ةكوُرْتَم) :هلوقب ُهَنَع ربع ءاَحَالِطْصاَو

 عءظفحلا لها ْنِم ريغ ةكرشتي ْمَلَف «(دَرَفنا) داو : يأ ؛(ِهب ٌدِحاَو) هتاور

 حْرَجْلا يف ِنأشلا E لْهأ َعَمْج يأ ؛(ِهفْعَضِل ا 2ك

 :بِذكلا هيا وأ اًذج ِهِفْعَض ىَلَع ,لیِدْتلاَ

Eنم وار (اَم)  

 .(كرت) ةدام (سوماقلا)و «(5 )١١/ ٠5 (برعلا ناسل) :رظني )١(



 ىلع ّييضرلا تاقيلعتلا 2م

 بذل َنوُكَي نأ اکِإ ٌنعّطلا منا :(ةبختلا) يف رجح کک مبا ظفاَحْلا لاق
 ۶ ےک و

 كولا :ينالاَر ٌجوُضْوَمْلا رالاَف . .َكِلَّذب هِتَمْهَت وا ءيواّرلا

 كلذ ٰیوڑی ال ناب .كِلَڌب ت 031 0 ٠(ةهرتلا) اًح رش يف لاَقو

 َفرُع ْنَم اذکَو ةَموُلَْمْلا دِعاوَقلِل ًفِلاَخُم ْنوُكَيَو ءهِتَهِج ْنِم لإ ثیِدَحْلا
 «....يوبلا ٍثيَِْلا يف كَ عر رهط مَ نو ديل يف بلا

 ٌدوُدرَم :يأ تر ٌوُهَف :ٰیتعَمْلاَو نزول ٌةدِئاَر ٌفاَكلا (دّوك) :ُهلوَق

 .يواّرلا يف ِنعََِل ؛ٌحِرَطُم
 :ٌتاَنَتَت

 م

 ءِتاَبوْرَمْلا ال ٍةاَوّرلا يف ُمَدْخَسْسُي اَ را (كوُرْيمْلا) ظل ُلاَمْحَيْسا :ٰیلوڈلا

 ا

 :ُةَلوَق» :"7(ةكزنلا ىلع ۾ هتيشاح) يف يفي فرش يب ن لالا یک 0 ا لاق

 د وقر 2 و هوه 3

 كوُرْيَم نالفو ْثيِدَحْلا كورم نالف :ْمِهِمَالَك يف ُعَقَي (كوُرْتَمْلا :یناٹلاو)
 و

 .«(يواّرلل اًمْضَوَةَراَنَو :ْيوُرَمْلِل اًمْضَوَةر ان ان لون

 'ٴ(يخَّلا) يف رجح بح ُنْبا ٌظِفاَحْلا صیصختلاَو ركذلاب علا اذه در :ةيناثلا

 .(۱۲۲و ۱۱۸و ٤۱۱ص ) (۱)

 .(تكتلا عم -۱۱۷ص) (۲)

 .(۹۱ص) (۳)

 .(۱۲۲ص) )٤(



 aD يينوقيبلا ىموظنملا

 ُمِظاَنلاَو ''(هيْفََأ) يف قطويسلا ظفاَحْلا هيلع ُةَعَبَتَ «(ةمرثلا) اهحْرَشَو

 طلخا رگ ناگ ْنَم اًضيأ هيف لذ هلأ یری يطويشلا ظفاحلا نأ الإ «يِنوَُيل

 .اقساف ناک وأ ٍةَلْمعلا وأ مْهَولاَو

 سمس ے يعم

 يِف يبهذلا ٍظِفاَحْلا َنِم عوّنلا اذه ىلإ ُقوُبْسَم رجح ُنْبا ظفاحلاو

 ل ام :ٌحوُرْطَمْل لار ا «(حوُرطَمْل هلا) مساب اعوت نس صخ - كيك ؛"(ةَظَقوُمْلا)

 .(بفيعضل , ات

 ِثراَحْلا ِنَع يِفْعُجْلا ِرباَج نَع رمش نب ورمَع :لثم» :َلاَقَف هل َلَثَم م

 ) لع نع

 اذهب ٌقوُبْسَم رّجَع َنبا َظِفاَحْلا نأ ٰیَلَع 0 يلا ٍظِفاَحْلا ٌعيِنَصَق

 لاک تا مار تلا مشا صيِصْخَت يف فالتخالا امّنِإَ

 ا همنا
 ھ ھی ے يار مك, دف عر

 قاف احاضيإ َرْمآلا دبا

 نع ومالک رخآ يف (ِثيِغُمْلا حتق) يواخلا ظِفاَحْلا لاَق ١-

 (عوض ْوَمْلا) ريع وُهَو (حو ول ةَ ایا ِثيِدَحْلا)

 «يفيِعَضلا نع لَو ام :هّنأ ُهَف َرَعَو تام اعوَت ٌنِبهَّذلا ها دَقَو ءاّمْرَج

 .(تکنلا عم -۱۱۲و ۱۱۷ص)(١)

 .(كورتملا) ب هل نونعو ء(٤٦ص)(۲)

E 

.)۳۱۸/۱( )٤( 



 ىلع تیضرلا تاقيلعتلا 2

 ِنَع يفعُجْلا رباَج نَع رمش ِنْب ورمَع ِثيدحب هَل َلثَمَو ءعوُضْوَمْلا ِنع َعََّتْاَو
 .ٍساّبَع نبا نع ِكاَّحَّصلا نع ربيوجبو ٌيلَع ْنَع ِثراَحْلا

 (ةبختلا) يف هَداَز يذلا : : ينعي َء ؛قيِقْحَتلا يف ذ (كوُتمْلا) وهو انحش لاقَو

 تر مهتملاب ُهَقَرَعَو «(اهجيضۇت)ر

 رجح نا ظؤاَحلا خي ْنَع ّيواَكَسلا ٍظفاَحْلا نِي للا اذه يف :ُتْلُق

 .رجح نْبا ظفاحلا دنع (كوَْمْلا) وُم ءيبهّألا دنع (حو رطل َّنأ ناب

 ُهلَعَج ُهّنأل ؛(اَدِج فيعصلا) خیا ُظِفاَحْا هب َداَرأ (حوُرطملا) عو ١-

 فيعصلا) ُةَفِص ِہذَمَو «(عوْضْوَمْلاَو (فيعصلا) يع وت نأ ةبترَم (ةَظِقوُمْلا) يف

Ozعا آف ا كيما رانك نع  

 َ تھا (لیطاب)أ «(طقاّسلا)وأ

 (ِهِتَلاَدَع) يِف نٰمَطلا ناك ٌءاوَس يواّرلاب قلع حو وُرْطَمْلاِب فْضَولا ٣-

 اي 1 ا

 اذِإ َكِلَذَكو «(اًدج هاو)وأ ؛(طِقاَس) وأ «(كورتم :م) وا (واَو) وأ ء(حوٌرطَمْلا) ب

 َنيِفوُرْعَمْلا نع رتکأو درفت وأ ِهباوَص ٰیَلَع َبَلَعَو هطَلَع سحق دق تا ناک
Erا  e 

 ثيدح كر یم لس ان م مامإلا مالک تلف نأ

 e دار لاق ل ؟ٍلِجّرلا

 .(بلقلا عفاود) ةرقف «(بولقملا) ثحبم نع مالكلا دنع )١(



 رم کرس م

 .ةثیِدَح حرط رٹْکاَف َنوُفوُرْعَمْلا

 يح رع يرحل پے دک ےّم ںزیڈلاب تا م
 ۶ 4 ک1 ے رم ٠ بک 402 ۲ صر 0 ےس

 .ةثيِدَح حرط هتتاوِر یف ئَداَمَتْف هيلع اًعمتجم اطلغ ائيِدَح ْئَوَر نَمَو

 و و و
 هئیِدَح عرط طلَغلا رَ ْنَمَو

 .«هنع اووزاف ِءالؤَم ريغ ناک اَمَو

 فّسفن مهتي ملف ءهي اعمتجم رک یور و ور يفو ات ےک لف تاک اھ اطلع د ااو :ةَياور ىف

 0 هثيدح َحِرْط كرت

0 

 ؟ةئيدح < كري مَع وأ «ِلُجَّرلا ُتيِدَح كري یت م : رهاظ لاؤّسلاَف

 23 ن اک (كرظلا را تھر ا بالکل یا ھوا :باوَجْلا يِفَو

 هَل َنوُبَع يذّلا وهو ء(هلیِدَ ٍدَح ٌحْرَط) َةَبْعُش دنع مكر ےک ےل

 !!لئاتف (حوٌرطَكْلا)۔ غیهّذلا تاج

 وع
eءاذج فيصلا الإ دار ام هنأ ٰیَلَع َّلُدَي يَمْألا ٌظِفاَحْلا وپ لَم ام ٤- 3  

 ىلإ (...رمُش نب ورمع) ُداَنْسِإَ ليلا لْمأ َدْنِع ِديناَسالا ٰیَمْوَأ ْنِم يهو

 يف نطويسلا E AD هّنأِب فوُرْعَم 7

 ."0(وّيفْلا)

 )١( (ليدعتلاو حرجلا) )7/ ۳۲-۳٣(.

 )۲( )ص١١/ مقر تيبلا ١١4(.



 ىلع تيضرلا تاقيلعتلا گر

 نإ تّدأ ىلا باشلا '''(ٍةَّرَلا) يف رجح كح ا ظفاَحْلا َناََأ :ُهئِلاَثلا ا

 نم لا ْتيِدَحْلا كلذ وري 5 ْناب» : کدو مهتما هنأ يواّرلا فص

 ةَموُلْعَمْلا ٍدعاوَقْلِل ًمِلاَخُم نوک 0

 يف َكِلَد ٌعوُقُو هم رَهْظَي مل ْنِإَو ههِمالَك يف ٍبِذَكلاِب َفرُع ْنَم اذگَو
 «...ىوبتلا ِثيِدَحْلا

 امهيلَع ٌفاضُيو «(ٌمِهَتُم) 2 هنأب يواّرلا فص : و اًمهيف ةجتی ٍناَتلاَح امهف

 «نوفورعُملا تاک ام رسا قوز يواَرَلا ِنْوَك ْنِم قبس اَم اًضيأ
 او «ساملاو ءطلَّعلا وأ م مُهولا ٌريِثُك اَذَكَو

 ىف َسِيَلَو ةّماَعلا َدِعاوَقلاَو ٌلوُص ملا ُفِلاَخُب وار هب درفت ِثيِدَح لاثم

 نب ِدّمَحُم نب دَمْحَأ) يف ُيِهَّذلا ٌظفاَحْلا ُهَلاَق ام :ةريغ هب مهني ْنَم ٍداَنْسإلا
 رس

4 
 چ ۶ ص

 اَربَع يورَهْلا مالشإلا خيش ُهْنَع ئَوَر نکل كفِرْعَأ اد :"”(ئيحي ن 00

 .(هب م م )| وهف ؛تاّقث هاوس ا ا

 '(لیاکلا) َّنِم ِهِيَمَجَرَت يف َءاَج ءراقولا , ھ0

 داَھَتْجالاَو ةداَبعلا باب يف هيلَع َنونُْي رض لأ َمياَشَم ٌتْعِوَس» :ٔيدَع نبا لوق

 ُتْرَكَذ ام ريَغَو ٌتْرَكَذ ام اهُضْعَبَو ةَميِقَتْسُم اهُضْعَب ريك ثيدَح ُهَلَو ءلْضَملاَو
 اش Tor هم ہک 1 ا لو و تو ع رے ەر
 تاق موق نع يوري ناك هن ؛اهيضوب راقولا مهتي ٍناكَو «تاعوضوَم

 .(تکنلا عم -۱۱۷ص)(١)

 .(۱۲۹/۱) (لادتعالا نازیم) (۲)

(۳) (۳/ ۱۰۷۳). 



 نی تیئنوقیبلا تموظنملا

 يف اوُوْرَي نأ ءمسّرلا اذهب اوُمِسُر دق َنوُحِلاَصلاَو «تاعوضْوَم ٌتيِداَحَأ
 : و“ 778 ا عد بر ھا و 7
 .ءاھجضوب ْمُهْنِم ةعاَمَج مهتيو ءلیِطاَوَب ةعوضْؤَم ٌتيِداَحَأ ٍلاَمْعَألا لئاضف

 .(لَّتَعْمْلا) ةَاَورِل الام اًضيأ ُحْلْصَيِوُهَ 2

 يف َكِلَذ غوقُو ُهْنِم رهظي مل نو ييالگ يف بِك ٍذَكلاِب فرُغ ْنَم لام

 يبا نبا لاَ ديِمَحْلا دْبَع نب ریرج وخ د ديلا دبع نب سنأ :یوبنلا ثيِدَحْلا

 2 يعل A رستم یت و اع

 ا ا

 نب ماسه ْنِم عیَس ْدَقَو سالا مالگ يف ُبذكَي ناق نع ٌبَتكُي ببكي ال :َلاَقَ

 0 «هنع ُبَتْكُيَالَف «ساتلا ِثيِدَح يف ٌبْذَكَي ْنكلَو ءرَمع ِنْب هللا ديبعَو ٌةَوِرع

 ظفاَحْلادلاَف ام رفا یتش لاو مهلا نيل يف رگ نع لَ

 .هيف فل د ال اذھف ؛رقتم “رقم ظفاح لجر : کال ساتلا» : يدهم نب نمحّرلا ُدْبَع

 ص

 ُتيِدَح َكِرت وَلَو كر ال وهف ؛ةّحّصلا ِهِثيِدَح ٰیلَع ُبلاَكلاَو ُمِهيُرَحآَ
 .ساّنلا ُتيِدَح َبَمَدَل اذه لٹی

 .ةئيِدَح كري اذه مهلا هِثيِدَح ىَلَع ُبِلاَغلا 0
 و تک عش ماکإلا ِنَع ٍلوُقْنَمْا مالكلا يِفَو :ُتْلق

 اک رقما دل ديلالا ف درک سک تحصوک

 )١( مقر /۲) (ليدعتلاو حرجلا) ۲۹۰-۲۸۹/۱۰۵١(.
  (۲).(۱۷۸-۱۷۹۸۹ص) ملسم مامولل (زييمتلا)



 ىلع ةيضرلا تاقيلعتلا کت

 واد ُنب ناَعیلْس :اَلَتَعَف ءاضیَأ ٌكوُزْثَم وهف قتساَملا ُتيِدَح امار

 ام “''ہیَعَجّْرَت يِف َءاَج ْنِكَل ِظْمِحْلاِ ٌدوُهْشَم «يرصبلا ظفاَحْلا يِنوُكْذاَّشلا

 يذلا یس یھت

 ٤ ۶ ہ٥ س ےس
4 

 :ینوگداَشلا ناَميلُس :لوقَي يبأ ثْعوَس :يزارلا متاح يبأ ْنبا ظِفاحلا لاق

\ 

  rو E ےہ
 ر o2 3 غل رم ا وع ار ا

 (هنع ث ثدي ملو «هئيدح كرتَو .ثيِدَحلا كورتَم ءءيشب

 MDs . سس So e کیک
 (كورتم) :رجح نبا ظفاحلا لاقو

 )١( (نازيملا) :رظني )۳/ 5 5١6-5٠١(.

 ا وی رس سم -1١1١6(.

7 



 < تينوقيبلا تموظنملا

 وأم

 عونص لا قتلا ٌبْذَكْلاَو ۳

 ٌعوْضضْوَمْلا كلت ا ٰیلَع

 حرشلا

 لا يف ِثيِدَحْلا ماس نم دالا يناثلا و اذ

 ثيِدَحْلا وُہ ماَسْقَألا َّنِم َنوُتالَثلاَو يناَثلاَو :يأ ؛(5َ) :هلوَقب هيلإ راسو

 007 وُضْوَمْلا ِةَعينَّشلا ِثيِداَحَألا نع ٍةَعوُفْرَمْلا ٍةعيِرَّشلا هيِرَْت) يف َءاَج

 ا عضو ْنِم ٍلوعفم ٌمسا :ةْغَل ٌعوضوَمْلا» ياكل َقاّرَع ِنْبال

 (ٌقَصْلُمْلا :غوضوملا :ةيحد ربا ظفاحلا لاقو .ةطقسأو ةطح ءاَعْضَو «حْنَملاب

 .(وب ُهَفَصْلَ ل عضو

3e و ٌقلَتْخُمْلا» ءبوُذْكَمْلا :يأ ؛(ُبِذَكلا) :ِهلوَقب ُهَناَبَأَف اًحالِطْصا امار) 

 )١)/٥( (ثيغملا حتف)و ء((۸۳۸ /۲) (تکنلا) :رظنیو )۱/ ۲۹٢(.



2Dىلع ۃیضرلا تاقيلعتلا  

 :يأ ؛(ٌعوُنْضَمْلا) يجوب يب ہیلإ سني ال يذلا ُرَكَتْبْمْلا :يأ الا حقب

 ایک هيلع اناَيِتْفا ائ يلا ٰیلَع) ءاھياَقباَسِل ٌديكأت يهو «هعضأو عنص نم

 .اًحالِطْصا :يأ ؛(ٌعوْضْوَمْلا) ٿيِدَحْلا وُہ هيب يذلا ثيِدَحْلا :يأ ؛(َكِلَذَف)
o GE 

eَعوْضوَمْلا ثيدحلا نأ :يه  

 هارب ُهْنِم وُهَو هلك ىلا ّقِصْلأ ءالصأ َحفَرلا ن قش ال ٌحرْطُم ٹپ

 ہا ے رس

 :تامتت

 ك ° دو ن 1 1 7 ےک ر - 4

 ئّرَج يذلا وُه (عوضوَملا) ِثيدَحلا دَح يف ُمظانلا ُهرَكَذ اَم :ئَلؤألا

 :وُہو هيف انهم اًرمأ غیهذلا ٌظِفاَحْلا َداَر كَل ءَكِلْذَك هيف ُرمألاَو ئاَمَلْعلا هيلع

 . (اًياَذَك هيوأَرَو دعاوقلل "7 ناک اَم)

 هيف يفكي لَب .عضولاب هيلَع َمُكْحْيِل نیم هالا غاَميْجا طَرتْشُب لَو
 ت ا

 .اًءَوُس َرمَألا ُديِزَي اَمُهَدوُجو نأ كى الو ءاّمهدَح

 :ُهلوق يزوَجْلا نبا ٍظِفاَحْلا نَع "”(بيردّتلا) يف ٌىِط ويّسلا ٌظِفاَحْلا لق

 تاح ا0 توا و اب تدخلا تیار ظذإ لوق نسخ 2
 ہہی مي

 .(غوضوم هنأ ْمَلْعاَف ءَلوُصألا ُضِق اني وأ لَا

 م نيَمْسِق ٰیَلَع عوضْوَمْلا ِثيِدَحْلا ہور ةيناثلا

 ۲۹٢(. /۱) (ثيغملا حتف) :رظني (۱)

 .(0 )١/ (ةعيرشلا هيزنت)و «(795 )١/ (ثيغملا حتف)و «(۸۳۸ /۲) (تکنلا) :رظني )٢(

 ا

.)۲۱۷۷ /۱( )۳( 



 ٌباَبْسَأ َكِلَذ يف ْمُهَلَو :قالتخالاَو بِذكلا َدَّمَعَت مق : :ُلّوَألا مقا
 .هللا لوب دعب درتس 55 رورو ےہ

 َدَمْحَأ نب دّمَحْمَك مدع مُهَو ,َنوحرطُم ٌنوباَذَک مهن أ :ءالؤم مكحو

 ٥ م ھی ساس ص )١)

 ہوخنَو «قاَّرَولا ائَسيِع نبا

 ےک اف ع ا

 اطخأف ةلفَع ُهْباَصَأ نكل ءَبْذَكلا ُدَمَعَتَي ال ٌمْسِق :ين :اثلا ُمْسِقلا ۱
 أ وأ هوب 3 5-5

 هب َتّدحَف ُهْنِم سیل ام هثیدَح يف ِهيَلَع لخذأ وا نيِقلَتلا لبقي

 ا رک تيفال

 :©"”(هييفلأ) يِف يَ ةارعلا ظفاَحْلا لاق
 يل و 8 ر ُگ 0 ٥ ا ٥ےہ

 اعضو ضعبَو هیفن ِدنع نم اَعتَص دق ْلَق مهُضْعَب َنوُعِضاَولاَو

 ٍدَصَقْيْمَلُةْعْضَوٌعوَنُدْنِم ٍدَئْسُمْلا يِف اَمَكُحْلا ضعَب مالگ
 ْتَرَسْةَلْهَو ٌتيْذَحْلا هت ترک نم قصات فين 9 د 6 ۔ ٤ أ 4

 e و ۲ ےک و وس يع ه 4 ےگ ے ھ سمو < ور ؟< 2 £ 5

 هنأب هثيدح فصوي نکل ءاياذك ريتعي ال هّسفن یوارلا نا مات

 ىمر
 .(عوض وم وأ ٗبْذَك) تين

 0 باگ نب ْئَسْوُم) ثیِدَح وُهَو «ُيِقاَرعلا ًظفاَحْلا هب لم ام :لثم

 وُمَو يعَحْنلا هللا دبع نب ِكيِرَش ٰیَلَع لحد هنأ ةصقلاَو ءَعضَولا ٍدِصقَي مل هن

 .عوبطم وهو «يبلحلا ناهربلل (ثيدحلا عضوب يمر نمع ثيثحلا فشكلا) باتك رظني )١(

 .(ثيغملا حتف اهحرش عم ۳ /)(۲)

 .(۳۱۱/۱) (ثیغملا حتف)و ء((۲۰۷ /۱) (نيحورجملا) :رظني (۳)



 ىلع ۃیضرلا تاقيلعتلا 2

 یھ یا یی ڈر 7 3 fo +48 قت 28 و

 هيلع لخَد اًملف «رباَج نع نايفس يبأ نع شّمعألا قيرط ْنِم ٍثیدَحب ثدَحَي

 ھو ٥ ر م

E,ههجَو نسح لیلا ُةَنالَص ترثک ْنَم» :لاَقف عاف  

 مات وُہ اإ ْمُكِدَحَأ ةا ٰیلَع ُناَطيشلا ٌدِقْعَي» : :وه رباَج ثي ید ٍدَح نمو ««راهتلاب

 :ةووكلا (...لقع ثالث

 ےس ےس
 سو

 و وا ضا رک یر ےہ! َ و س ا را و 7 ھی

 رباَج نع ناّیفُس يبأ نع شّمعألا نع ِكيِرْش نع ثدحُپ تباث َجّرخف

 ٹک ے ہو ے٥ ے

 َدْصَق ال ٌةَلْفَغ ُْنِم اًدَهو ء؛ِراَھٹلاب هجو َنْسَح لیللابةَنالَص ٹرک ْنَم» :اًعوف ْرَم

 م

 ان

 0 نك نب مک : 21 1 2
 .يليألا هلل هللا دع حلا :رخ لاثمَو

 هللا دبَع ُنْب ْمَكَحْلا :لوقي لبنَح نْب َدَمْح تنيك تام اق

0 
 و ٥

۰ 

 ES ملر ا

 وم

 .يئاّطلا هّبر دْبَع ِنْب كِلَمْلا ُدْبَع : اًضيأ ثلاث ٌلاَثِمو

 1 مِلْسُم نب ديلَولا نع ُهَلَو ءْثيِدَحْلا ڑکنُم) :ُنِبهّذلا ظفاحْلا لاَق

 20 م 7 ٦
 ) عوضوم

 .نالُجَع نب ٌءاَطَع :ٌعِباَر لاتو

 )١( مقر) (يقشمدلا ةعرز يبأ خيرات)  ۱۱٤١١و٤٥ ۲۱۳/۱۱(.

 )۲( (نازیملا) )۲/ ٦٥۸(.



 ع مينوقيبلا مموظنملا

 1 اہے ا ہہ ہر E و
 «لوقي ام ىردَي ال ناكف :ثیدَلا عمس دق ناك» :نابح 3 ظفاحلا لاق

 نَع تاَعوُضوَمْلا يوري َراَص ىح هُلَأْسُي اًميِف بيج هو نفل ام لگ نقب

 کک لیبس الإ هثيدح ُبْنَك وبال 27

 ےس

۷ 

 .لماتف !!(ٌعوُضوَم)

 ."(ٌلِطاَب) هنأ (عوُضْوَمْلا) ربَكْلا ٰیَلَع قطب :ةنیاَل

 ُلِطاَبلاَو ُبِذَكلا» :"”(ليِْعّتلاو حْرَجْلا ِةَمِدْقَت) يف متاح وبا ظفاَحْلا َلاَث

 خاو

 نع ف ردحلا مولع يِ ٍةَرِكذَتلا) يش ِنَقلُمْلا نب را ظفاحلا لاَقو

 BI قلی دقَو) :(عوضومملا)

 وُهَو ؛ٌمهم رمأ ىلإ ُهّبََتلا ُبچَي اُهو ء(هَل لأ ال) :هيلع اًنايحأ ٌقَلْطُيَو
 0 مس سو مس - و 2 4 2 هوس ورک ¢ 02

 ال هنأ َنوُنْعَي اَمَنإَف ءعوفْرَم ٍثیدَح ٰیلَع ۃَراَبعلا هذه تقلطآ ام اَذإ

 ۱۲٢٦١(. /۲) (نيحورجملا) ()

 نم ببسل أطخلا يف يوارلا عوقو نيبو و يبنلا ىلع بذكلا دمعت نيب ملعلا لهأ ضعب قرف ()

 ٰیمسی أطخ ناك امو ءاًعوضوم ئمسي لمعت نم ناك امف دا يبنلا ىلإ ثيدحلا بسنف بابسألا

 .(١١ص) يناميلا يملعملا ةمالعلل ةمدقملا (ةعومجملا دئاوفلا) رظني .الطاب

 .(۳۰۰ ص /۳()۱)

 نم (رماع نب دمحأ نب هللا دبع) ةمجرت رظنيو «يواخسلل (حیضوتلا اهحرش عم /۷۸-۷۹ص) )٤(

 ۲٥٢(. ص) يراقلل (عونصملا)و ء(۳۹۰ /۲) (نازیملا)



 ىلع ۃیضرلا تاقيلعتلا 2

 .الثم ةباَحصلا ٍدَحَأ ْنَع لص هَل ْنَوُكَي دقو لي تلا

 .هيلإ فيض ْنَمَع هَل لص ال :َنوُنْعَياَمَنَِف؛عوفْرَمْلا ريع ىلع ْتَقِلْطأ ااو

 يف ُننارَّبْطلاَو 0 اًمَعَضلا) یف ليّقْعلا ُهَجّرْخ | ثيوح لالا لاني

)۲( 7 
 ہم و ہک تھ پک جج ےن تک

 ےس

 2 ےس

 و

 - نجلا لَ َمالَكَو 5 ارقلاو

 .(ُهَل لْصَأ ل کسر :ٌیلیقَعلا لاق

 تز تد اھا :يزاّرلا میاَح وُہ ا لاق
2 

 “مہ

 ٌييَرَع ينأل :ِثالَنِل َبَرَعلا اوب

 ها 3 ۶ ۾ 2 -۸ 7 و جو و 2 7 و ےہ ت
 ا َ 7۶۲ "ھی

 ا ٌلاَمْعَألا اّمنإ»

 وع

 هَل ّلْضَأ ال ءلِطاَب ٌتيِدَح اًَدَه» :لاقق ؟ٌيَزاّرلا مِتاَحوُب ُماَمإلا ُهْنَع لس

 ةَمَقْلَع ْنَع َيِميَتلا ميه اَرِْإ نب دّمَحُم نع دیس 009

 1 ل بتلا نع نع ٌرَمع نع ء صاقَر نبا

.)۳٣۸/۳()١( 

 ) /۱۱( )۲مقر ۱۱٤٤١(.

 ۲٦٢٢(. مقر) (للعلا) (۳)
 .هيف داور يبأ نبا أطخ نايب هيفف )١/ ٠١۷( يليلخلل (داشرإلا) رظنيو ء(٣٦۳ مقر) (للعلا) )٤(



 ع ةينوقيبلا ةموظنملا

 َبِتاَرَم َْلَع عضوا :ةعباَرلا
 و

 :ةنم «ُبتارَم وھو) :“'(ةظقوُمْلا) يف بهذا ظفاَحْلا لاق
 سس

 ناسك هنأ افر سم ان ع .ےویکگ ہے ےگ

 اوم 0 و دا

 عوض تا یت پا ردح رمْجَت الو ٌحوُرطَم طقاَس

 .«ٌّبِذَك هنأ ٰیَلَع ُضْعَبلاَو we ا اَم :هْنِمَو
 ےس 0 0 04 2 ےک هو

 َعِقاَولا فالتخالا نأ ٰیلَع لدي E يناثلا ٌرهاظ 0 :تلق
 و ۔ اک 3

 ء(عضولا)ب ْثيِدَحْلا ِفصَو طو و يِف ل ظافَحِلا راظن

 ےس
 و“
 ر 0

۶ 
 ت ےس ٤ م

 را ا ہتیسوووو
 هم و

 ؟ “عضوا فرع فك ؛ ةسفالا

 :اًهْنِم قرطب ِث ِثيِدَحْأاِ ُتِذَكلا فرم

 :عضولاب زار ةالاَو فاریَغالا ١-

 م 5 رر ه1 +۶ ۵0.07 7 0 57 0 هات

 ةَعْرَز وبأ جّرخأ دقف ؛كلذب بولصَملا ديعس نب دمحم فارتعاك

 )١()ص۲٥(.

 رانملا) ميظعلا هباتك يف (عضولا) نع فشكلا قرط نايب يف ميقلا نبا مامإلا ةمالعلا ضافأ )٢(

 باتك (يوبنلا ثيدحلا يف عضولا) يف ينعأ «بابلا اذه يف ةفلؤملا بتكلا عسوأ نمو «(فينملا

 هيف ئّمك :تادلجم (۳) يف ٌعوبطم (ثيدحلا يف عضولا) ناونعب «هتالف نسح نب رمع روتكدلا

 .اًريخ ہللا هازج «لفوو



 يل نب َدَمَحُم عیَس لاح نب دومُحَم ابا نأ "”(هخيرات) يِف يقشمدلا

 اهل دنا نأ اضأب زا لك عا ةقلكلا حال ترا وقتا بولطتلا
oےک ا هَ 2 - ےہ  

 .«كلذل دّمحا ماما بجد ءادانسإ

 ن

 وھ هتف ٍنوميَم نب دايز 557 ياا اا لاتو

 يف 6 r~ رے

 واااو هه تعضو

 مءوعرو 3

 :رارکإلا َمْكُح ذأ هَ كلك اھ ناگ امو رر ةلزَم لرب ام -
0 

 يا و يم مے

 .يناتسجسلا رهزألا نب ِدَّمَحُم نب ُدَمْحَأ :

 ہا سا

 ۶ف ترا الإ تل OE وا نإ: طفاكلا نا

 5 ركاذ « باع عبا ال اهب امالا يع یبا تاشلا

 َلوُصَأ َىَلِإ جراف ٍطاَسبنالا ٰیلَع ُهُتبلاَطَف ءِتاّقْتلا ثيداحأ يف اهيف َيلَع

 ..اًهنِم ٌتيِداَحأ

 "ھج اذه سالا ا تا و ۔ےھی یر

 ہی رس
 .ُءابَرعلا هْنَع َتَّدَح امنو ءبْهَو ِنْبا ِنَع هَمِث ٌيرضِم 3

 ےہ

 )١( مقر) ۱۱١۷(.

 )۲( مقر) هيبأل (للعلا) ین دمحأ نب هللا دبع هجرخأ ۲۹۹۷(.



 0": یل كنب یھ تو نيدلا

lot 

 :ةحيجصلا ةَّنشلا ْوَأ نآرقلا َنِم ٍةَحِبرَّصلا صوُنلي هئَمَلاَحُم -*

 ؛اًعْطَق ۶ ٌعوْضْوَم م ءانثْیسالا اده هللا 0 | يدب يي ال» : :ْثيِدَحَك

2 

 .َنیلَصْرْمْلاَو ءاَيبََلا متاح الڳ يتلا نأ ىَلَع ةَلاَذلا ِنيبْحَولا صوص ِهيَملاَخُمِل

 ےس

 ةَوغدلاَو ََقَدْنَّرلاَو ٍداَحْلِإلا م یس 7 امل ای ۂالا اذه اذه مم .(ُهللا

 . "ىلا ا

 :ةُمُكُحَو ءعْضَولا تاغا دالا

 عضاولِ لیاَحلاَود :َلاَقَق '''م ٍةَمْْلا) يف رجح ب نبا ظفاَحْلا َكِلَذ ْنَع َّناَبَأ

 )۱( (نيحورجملا) )١/150-157(.

 (ةعوضوملا ثيداحألا يف عومجملا دئاوفلا) :رظنيو «2815 )١/ (بيردتلا) يف يطويسلا هلقن )٢(

 ۲۸٢/۹۹٦(. مقر) يناكوشلل

.)۱٦٢١-٢٢( )۳( 



 ىلع ۃیضرلا تاقيلعتلا ظ 2

 .َنيِدّيَعَتْمْلا ضْعَبَك ؛لْهَجْلا َةَبَلَع وأ
 ےس ےک 3

 ۔ و ہر ماا ص ےس 7 3
 .نيدلقملا ضعبك ؛ةيبصعلا طرف وأ ۰ 6

 .ِءاَسَّوّرلا ٍِضْعَب یوه ٌعاَبتا و س۲

 .راهتشالا ٍدْضَقِل ؛ٌبارغإلا و ]1

 ےہ

 ... تن نت عاما مارح كلذ لَ

 لابو رئابكلا َّنِم هلك بتلا ىلع ٍبِذَكلا َدّمَعَت دقت نأ راع اودع

 ٹ5 خلا ٰیلَع بْذَكلا مَعَ 0007

 هاما . هنالَص 4 مسح رگ 20 0 o ث 1 و ر

 نَم» 445 هلوقل ؛ونايبب انورقم الإ عوضوحلا ةَیاَوِر ميرحت ىلع اوقفتاو
 .(ٌمِلْسُم ُهَجَر اوس وہم وس

 :'(ةليسّولاو ٍلّسوَتلا) يف يو یک با مالشإلا خش ُماَمِإلا َلاَق :ةَعباّسلا 37 5 2 یس 2 ص

 ءلِطاَب لأ ىلع لیلا 5 يذلا :وه يزوّجلا نب حالِطصا يف ٌعوْضوَمْلا»

 طلَغ لب ءَبِْذَكلا دَمَعَتَي ْمَل وب ُتَّدحُمْلا َناَك ْنإَو
 .ةيف

 سا
 سلس

 .عوتلا اذه ْنِم ةريثگ ٌتيِداَح أ (ٍتاَعوْضْوَمْلا) هبات یف ئَوَراَذَهِلَو

 امل اا7 «ةركذ اّمِم ريثك يف ِءاَمَلْعلا َنِم ةفِئاَط ُهَعَراَت دَقَو

 اَم ٰیَلَع َبِلاَحلا َّنِكَل َكِلَذ ٍضْعَب توبث اوُنيَب لب «لِطا ُهَّنَأ ٰیَلَع ٌليِلَد موق

 (ِءاَمَّلَعْلا ٍقاَمئا لِطاَب أ (ِتاَعوُضْوَمْلا) يف هرکذ

 )١()ص١1١(.



 06م (ةمتاخلا)

 :هلوق

 ةو 0 ِنوُنَْمْلارَمْوَجلَك ثئأذق
 : ےک ر ےک يي

 ثتآ عزاب َنيِيالتلا قو ف )٤٣(

 تیس ااا

 حرشلا

 ؛(ْتَنَآ ْدَكَو) اَماَبِإ اَحِداَم ةا اهيف َلاَق َةَموُظَْمْلا وذَم ُةَمِياَح يه هذه

 لا :يآ ؛(نونْكَملا رو جلاگ) يهو تک رتن ةَمَوظنَملا 37 ئآ

eللف ِتاَمِلَک يف ةَريِثَك ماس ْنِم ُهنَوَع اَمِل ؛اَهْيَغاَيِص ن  

 هناك اهات هنأل ؛هيلإ ةبشن ( ينوقيبْلا ةَموُظْنَم اهنيَكَس

 .ْعْمَجْلا وُہ ل

 7 س ا ۽ رع رو ےک ل ا وقلم :

 ميظنتلاَو ءِكلّسلا يف ُهتْعَمَج يأ ےہ :يركوجلا ةَماَلَعلا لاق

 7+...هُتمظَتَو َرْعّشلا ٌتْمَطَت :ۂلیو لم

 )١( (حاحصلا) )٥/ ۲۰٢٢(.



 ىلع تیضرلا تاقيلعتلا 2

 ةَقوُرْمَملا روحبلا ّنِم رحب ٰیَلَع ِيْشَمْلا» :يواَكّسلا لاق ءاَحآلِطْصاَو

 ."”«رْعّشلا لمَ َدْنِع دنع

 0 4 0 7 رع وه 3 ے رم 0 7

 نوت و ةعبزأ اہتایبآ ددع :يأ ؛(اهتايبأ تأ عب أب َنيِئالثلا ّقْوَك) ل
o 0 - ءلوُعْفَملِل هئاتبب ْتَمِيُح ءاهتايبأ ٹلثگ نأ َدْعَب :يأ ؛((ٹممیح ريب ٌمُث) هان 

 ْملِع وُهَو يَحْلا ىلع ٍةَلَالَّدلاَو خلا لمع ىلع اَهِلاَمِیشال اا ر ١ ا
 2و 34 7: اا لب 7 2 3

 .هلک ریخ وه ذإ یی وللا لوُسَر ِثيِدَح لوصأ

 وک

 ام ْىَلَع ءاًنِطاَبَو اًرِهاظ ءاّرِجآَو الّا ول ُدْمَحْلاَو ءريَخب ْمُكَلَو اتل هللا َمَتَح (
 5 3 وع 03 ا 7. ر جا

 اَمِل اًعيِمَج اَنَقفَوُي نا هالُع يف لج لاس د

 م 7

 7 مسالا رس

 .ملَسَو هبحَص طو هلآو دمحم اّ ٰیَلَع َكَراَبََملَسَو هللا یلص

 )١( (ثيغملا حتف) )۹/۱(.



 ا حصص - ب (ِثیدَحْلا ُماسُقأ)

 تسحس سا سس ست سس (حيحّصلا )١-

A i SEE تک ہمت ہت ہال( کفر 

 ) E SE eB 7دامن



 .(لزاتلاو يلاعلا )١5-1/

 ا (قوقوملا ت6

 00 مرا ےل

 تم ترا ت50

 2000 (ُدْرَمْلا ۔۲۳)

 0۳. (لَعُمْلا -۔٢٥)

 نو (برطضملا )۲٢-

 00 (ٌحَرْدُمْلا 0

 0 (ُمَيَدْمْلا -۲۷)

 7 (ُقرتُْمْلاَو یفتملا -۲۸)

 (ٌفلَتْخُمْلاَو ُفِلَتْوُمْلا -۲۹)

 تم (ڑرکْنْمْلا )٠٣-

 تم (ك رتل ت1

 .- 9 299 (ٌعوْضْوَمْلا -۳۲)

 هود موو رہ جہ ہہ م ووو هده ووو م هه کک وه وهوه ٹ۰ ههه کٹ

 هدد 6+ مهو و مه ڈور ووو هو هو ڈ کہ یخ جہ جج ومو ووو و وشه« ٹپ

 ان ىل ىلا وڈڑڈو للملا للا ا ا لا لل لا ا الا لا لا لا ملا ا ا ا ا الا ا ہہ کک ل

 ان ال ىلا ل ل ل ل ال ال ل للا ل يملا لا لالا ل ل ہہ ہہ ا ل ل لا للا ل لل ل ل ل جہ ل لل

 اين ىلا ىل ىلا |(: ل اى للا ل ل لا ل ل ا للا اا لا ہہ ا ہک کہ کک ہا

 ٠و. و دووم وو وو هو قو و و رٹ ج جت جہ ہر ہہ مم مو هوو هوو هه 666 6 عه

 هدوم 6 وم م هوو معو م هوه مه ومو م هه هاهو ههه و ووو« ة هه و

 اك 1 ل ىل ل ل اى ل ل رر ہر ڈک ہک ااا 5 11100101100

 اب ل اى ڈرو ڈو رر یر گر یک -ں+۶ى+ + ٔ؛ + + ں  -ے ےک

 ۔.یيرےہدر روڈ هم موو وو مومو وم هو وهو 9 9 + وه هاه هاه هم

 هوو ود مو ہہ کک و ومو وع و مو مه 9 هم و 9 4 4و ِ٘ +41 1 , , 0ی
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